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Tieteellinen esitys 
Hanna Haveri, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 
 
Aivohalvaushoidot Päijät-Hämeessä – 20 vuotta kehitystä 
 
Entistä useampi äkilliseen aivoinfarktiin sairastunut päijäthämäläinen voidaan pelastaa viimeisen 
20 vuoden aikana hioutuneiden aivoinfarktihoitojen myötä. 
 
Aivoverenkiertohäiriöden hoidot ovat mullistuneet viimeisen 20 vuoden aikana. Etenkin äkillisen 
aivoinfarktin hoitomenetelmien kehittyminen ja nopeampi hoitoon pääsy on vähentänyt 
kuolleisuutta aivoverenkiertohäiriöihin, jotka ovat silti kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. 
Liuotushoito huomioitiin Käypä Hoito -suosituksissa jo vuonna 2001. Hoitomuoto oli alkuun 
mahdollista ainoastaan yliopistosairaaloissa, mutta laajentui pian suurimpiin 
ympärivuorokautisesti päivystäviin sairaaloihin - myös Päijät-Hämeen keskussairaalaan (PHKS). 
Akuuttilääketieteen erikoisalan perustamisen myötä liuotushoitopäätös ei ole vaatinut neurologin 
läsnäoloa keskussairaalassa. Akuuttilääketieteen lääkärit pystyvät toteuttamaan hoidon 
neurologin etäkontaktin avulla. Tuloksellisten liuotushoitojen määrä on näin lisääntynyt 
merkittävästi.  
 
Alkuvaiheessa hoitoa annettiin vain rajatulle potilasryhmälle pelättyjen 
verenvuotohaittavaikutusten vuoksi, mutta muun muassa kokemuksen ja kuvantamismenetelmien 
parantumisen myötä nykypäivänä esimerkiksi ikä ei ole rajoittava tekijä ja unesta halvaantuneena 
heränneet potilaat saatetaan hoitaa turvallisesti liuotushoidolla. Viimeisen vuosikymmenen aikana 
on kehitetty suonensisäisiä verihyytymäpoistotoimenpiteitä. Nämä saattavat pelastaa hengen 
niiltä, joille liuotushoito ei olisi ollut turvallinen tai yksinään riittävä hoitomuoto. PHKS:ssä ei 
suoriteta aivoverisuonen sisäisiä toimenpiteitä, mutta potilaita ohjataan aiempaa nopeammin ja 
useammin jatkohoitoon yliopistosairaaloihin, kun heidän oletetaan saavan apua 
lisätoimenpiteistä.  
 
Yksi oleellisimmista muutoksista aivoinfarktien akuuttihoidossa PHKS:ssä viime vuosina liittyykin 
parantuneeseen tiedonkulkuun ja hioutuneisiin toimintamalleihin päivystyksen ja 
akuuttineurologiasta vastaavien yksiköiden välillä. Tämän avulla pystymme pelastamaan entistä 
useamman päijäthämäläisen hengen ja toimintakyvyn yleisimmässä neurologisessa 
hätätilanteessa. 
 

Avainsanat: aivoinfarkti, liuotushoito, suonensisäinen toimenpide, toimintamalli 
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Tieteellinen esitys 
Marja Mikkelsson, Päijät-Sote 
Niko Korpi, Harjun terveys 
Antti Malmivaara, THL 
Unto Häkkinen, THL 
 
AVH-kuntoutuksen kehitys Päijät-Hämeessä 
 
Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksen kehittämisen myötä hoito-ja kuntoutusjaksojen pituudet 
ovat lyhentyneet Lahdessa. Pitkäaikaishoitoon joutuneiden osuus on pienentynyt muuhun 
Suomeen verrattuna. 
 
Johdanto: Aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin kolmannes tarvitsee moniammatillista 
kuntoutusta. Moniammatillinen kuntoutus kuntoutusosastolla on vaikuttavaa hoitoa. Päijät-
Hämeessä ei ollut moniammatillista kuntoutusosastoa vielä 2000-luvun lopulla. 
 
Tavoitteet: Tässä esityksessä kuvataan alueellisesti tapahtunutta AVH-kuntoutuksen kehittämistä. 
Toiminnan tavoitteena oli perustaa alueellinen toimintamalli ja vahvistaa moniammatillista 
kuntoutusresurssia, jotta alueen asukkailla olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada vaikuttavaa 
kuntoutusta. 
 
Menetelmät: Kehittämistoiminta käynnistyi nykytilan selvityksellä. Prosessin aikana neuvoteltiin 
kuntien kanssa ja saatiin asteittain lisää asiantuntijaresurssia. V. 2013 käynnistyi alueellinen 
toiminta Lahdessa. Kehittämistyön aikana on vahvistettu myös kotikuntoutusta. Tuloksia arvioitiin 
PERFECT-rekisterin v. 2001-19 indikaattorien perusteella- 
 
Tulokset: Pitkäaikaisessa seurannassa muuhun Suomeen verrattuna Lahdessa ja Päijät-Hämeessä 
erikoissairaanhoidon jakso on pysynyt lyhyenä, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen 
hoitokokonaisuus on lyhentynyt, kotiutuneiden osuus 3 kk:n sisällä on kasvanut ja saavuttanut 
muun Suomen tason. Lisäksi pitkäaikaishoitoon joutuneiden osuus on vähentynyt ja saavuttanut 
muun Suomen tason. Ensimmäisen vuoden sairaalahoidon kustannuksissa nähtiin laskeva trendi 
muuhun Suomeen verrattuna. 
 
Johtopäätökset: AVH-kuntoutuksen kehittämistoiminnan aikana kuntoutujien sairaalajaksot ovat 
lyhentyneet, kotiutuneiden osuus kasvanut ja kustannukset vähentyneet. Vaikka käytetyt mittarit 
ovat epäsuoria, on Lahden ja Päijät-Hämeen tilanne kohentunut muuhun Suomeen verrattuna. 
Jatkossa kuntoutuksen vaikuttavuutta Päijät-Hämeessä tulisi tutkia toimintakykylähtöisesti. 
 
Avainsanat: Stroke, rehabilitation, multi-professional, cost-effectiveness 
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Tieteellinen esitys 
Markku Kauppi, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 
Joonas Rautavaara, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 
 
Nivelreuman hoitotulokset ovat kohentuneet voimakkaasti 
 
Nivelreuman hoitotulokset ovat kohentuneet voimakkaasti - Päijät-Hämeen toimijat  
merkittävästi mukana. 
 
Reumasäätiön sairaala (RSS), kansainvälisesti erittäin tunnettu instituutti avattiin 1951. Se 
perustettiin, koska reumasairaudet olivat hyvin vaikeita terveysongelmia. Nivelreuma johti tuolloin 
lähes vääjäämättä vammautumiseen ja lisäsi ennenaikaisen kuoleman riskiä. 
 
RSS:ssa kehitettiin "Heinolan malli", hoitokokonaisuus, joka perustui moniammatilliseen 
yhteistyöhön. Se on edelleen käytössä reuman hoidossa. Tuolloin reumalääkkeiden teho oli 
vaatimaton ja siksi RSS:ssa  alettiin auttaa potilaita kirurgisesti, uraauurtavan reumaortopedia 
tulokset olivat mullistavan hyviä. Lastenreuman hoidossa tehtiin RSS:ssa merkittäviä läpimurtoja, 
joita hyödynnettiin tehokkaasti. Lapsipotilaiden hoitoa keskitettiin Heinolaan, samoin vaikeasti 
vammautuneiden vaativa kuntoutus.  
 
RSS oli tärkeä hoitolaitos ja iso tiedekeskus. Siellä kehitettiin uusia hoitomuotoja ja diagnostiikkaa. 
Tiedeyhteistyötä tehtiin suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tuloksia esiteltiin 
kansainvälisesti. Sairaalassa koulutettiin satoja suomalaisia ja ulkolaisia asiantuntijoita. 
 
Reuma pystyttiin diagnosoimaan entistä aiemmin ja uusien lääkkeiden avulla hoitamaan 
tehokkaammin. RSS oli kehityksessä mukana. Tämä vähensi vuodeosastohoidon ja leikkausten 
tarvetta. Konkurssi lopetti RSS:n toiminnan 2010. 
 
Tilalle rakennettiin PHKS:aan laadukas reumayksikkö. Sinne siirrettiin RSS:n hoidon parhaat 
perinteet, joita on aktiivisesti päivitetty ja näin pysytty alan kehityksen kärjessä. Reumapotilaille ei 
enää ole nimetty yhtään vuodeosastopaikkaa. Moderni lääkehoito vaatii asiantuntemusta, mutta 
on tehokasta, nivelreuma vammauttaa enää harvoin. Ortopedit korjaavat vaurioita, lähinnä 
pitkään reumaa sairastaneilta. Moniammatillinen ”Heinolan malli” toimii potilaiden parhaaksi.  
 
PHHYKY:n reumayksikössä tehdään myös aktiivisesti tieteellistä työtä ja se on merkittävä 
reumatologian koulutusyksikkö. Uusia erikoislääkäreitä ja muita osaajia valmistuu jatkamaan 
tärkeää työtä reumaan sairastuneiden hyväksi. 
 
Avainsanat: nivelreuma, lääkehoito, Reumasäätiön sairaala 
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Tieteellinen esitys 
Jyrki Kössi, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 
 
Suolistosyövän hoito kehittyy - mullistavia muutoksia 20 vuodessa 
 
Suolistosyöpää on hoidettu leikkauksilla melkein 200 vuotta. Mutta voiko leikkaushoidon tulokset 
kehittyä vain 20 vuodessa? 
 
Suolistosyöpä on Suomessa kolmanneksi yleisin syöpäsairaus eturauhassyövän ja 
rintarauhassyövän jälkeen. Aiemmin suolistosyövän ennustetta on pidetty melko huonona, mutta 
nykyisillä leikkaustekniikoilla ja hoitomenetelmillä syövästä selviytyvien potilaiden osuus on 
merkittävästi lisääntynyt. Varsinkin viimeisen 20 vuoden aikana merkittävät innovaatiot 
leikkaushoidossa ja lääkehoidossa ovat parantaneet hoitotuloksia. 
 
Merkittävimpiä suolistosyövän leikkaushoidon uudistuksia ovat olleet tähystyskirurginen 
leikkaustekniikan käyttö, optimoidun toipumisen hoitopolun hyödyntäminen ja syöpäkirurgisten 
uusien tekniikoiden (TME, CME) implementaatio. Leikkaushoidon tuloksia ovat parantaneet 
välillisesti myös moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja suolistosyövän seulonta. 
 
Tähystyskirurginen leikkaustekniikka moderneilla 3D-kuvantamisvälineillä parantaa merkittävästi 
leikkauksenaikaista näkyvyyttä ja kudosten erottamista. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman 
leikkaamisen. Lisäksi tähystystekniikka häiritsee vähemmän potilaan fysiologiaa avokirurgiaan 
verrattuna, jolloin elimistön vastustuskyky säilyy paremmin vähentäen syövän leviämisen 
mahdollisuutta. Optimoidun toipumispolun ohjelman (ERAS protocol) tarkoituksena on koko 
leikkaushoidon prosessiin vaikuttavilla keinoilla vähentää toimenpiteeseen liittyvää fysiologista 
stressia ja tällä tavoin vahvistaa potilaan toipumisen edellytyksiä ja vähentää syövän ennustetta 
huonontavia komplikaatioita. Uudet syöpäkirurgiset leikkaustekniikat kuten peräsuolen 
suoliliepeen täydellinen poisto (TME,total  mesorectal excision) ja paksusuolen suoliliepeen 
kokonainen poisto (CME, complete mesocolic excision) vähentävät suolistosyövän uusiutumisen 
riskiä. Suolistosyövän seulonnan avulla syöpä voidaan löytää varhaisvaiheessa, jolloin 
leikkaustuloksetkin ovat paremmat. Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen (MDT, 
multidisciplinary team) hoidon suunnittelussa tutkitusti kohottaa syövän hoidon laatua. 
 
Tulevaisuudessa mahdollisesti robottiavusteinen tekniikka suolistosyöpäleikkauksissa edelleen 
parantaa leikkaustuloksia. 
 
Avainsanat: Suolistosyöpä, tähystystekniikka, optimoitu toipuminen, seulonta 
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Tieteellinen esitys 
Jenni Pajunen, Suomen Aivosäätiö 
 
Aivosäätiö rahoittaa kehitysvamma-alan tutkimusta 
 
Aivosäätiö rahoittaa kehitysvammatutkimusta. 
 
Aivot ovat tärkein pääomamme. Niitä ei voi vaihtaa, ja varaosia ei ole tarjolla. Tässä esityksessä 
Aivosäätiön toimitusjohtaja Jenni Pajunen kertoo Aivosäätiön rahoittamasta aivo- ja 
kehitysvammatutkimuksesta, niihin liittyvistä haasteista sekä Aivosäätiön toiminnasta  
tutkimuksen tukemiseksi. 
 
Avainsanat: Tutkimusrahoitus, Suomen Aivosäätiö 
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Tieteellinen esitys 
Maria Arvio, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 
 
Mitä se tarkoittaa, että on kehitysvammainen? 
 
Mitä se tarkoittaa, että on kehitysvammainen?  
Emeritaprofessori, lastenneurologi Maria Arvio 
 
Kehitysvammainen on henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 
synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kansainvälinen 
tautiluokitus ICD-10 sisältää kriteerit, joiden mukaisesti henkilölle voidaan asettaa 
kehitysvammadiagnoosi (F70-F79) (1). Kriteerit ovat 1) henkilön älykkyysosamäärä jää toistetusti 
alle 70 psykologin suorittamassa tutkimuksessa, 2) henkilön adaptiiviset (so. käsitteelliset, 
sosiaaliset ja käytännölliset taidot) eivät vastaa ikäodotuksia ja 3) vamma on ilmennyt kehitysiässä. 
Kehitysvamma on oire aivojen toiminnanhäiriöstä, jota ei voida paikantaa tiettyyn aivojen 
rakenteeseen tai osaan. Älylliseen toimintaan, ajatteluun, oppimiseen, päättelyyn ja 
toiminnanohjaukseen tarvitaan monia eri aivoalueita.  Ei ole myöskään olemassa yhtä tiettyä 
älykkyysgeeniä. Arvioidaan, että joka kolmas ihmisen 20 000 geenistä liittyy tavalla tai toisella 
älykkyyteen.  
 
Kehitysvammaiset henkilöt muodostavat suurimman yksittäisen vammaisryhmän. Rekisteritietojen 
perusteella maassamme kehitysvamman insidenssi väestössä on 0,7 %, mutta toisaalta tiedetään, 
että osa lievistä kehitysvammoista jää diagnosoimatta noin 1 %. 
 
 Avainsanat: Kehitysvammaisuus, kehitysvammaisuuden yleisyys 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Kehitysvammainen potilaana, Duodecim oppikirja 2022 
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Tieteellinen esitys 
Irma Järvelä, Helsingin Yliopisto 
 
Geneettiset tutkimusmenetelmät kehitysvamman syyn selvittelyssä 
 
Uudet geneettiset tutkimusmenetelmät auttavat kehitysvamman taustasyiden selvittelyssä. 
 
Sekvensointimenetelmät ovat viimeisen 10 vuoden aikana parantaneet merkittävästi 
kehitysvammaisuuden syiden selvittämistä. Sekvensointia voidaan käyttää koko perimän 
emäsjärjestyksen tutkimiseen. Arvioidaan, että noin 80 % vaikeiden perinnöllisten tautien 
geenimuutoksista sijaitsee eksomissa eli perimän valkuaisaineita tuottavalla alueella. Se kattaa 
noin 1.5 % koko perimästä. Eksomisekvensoinnilla on löytynyt tutkimuksesta riippuen 31-61 %, 
kun taas perinteisellä kromosomitutkimuksella löytyy noin 4 % ja molekyylikaryotyyppauksella  
10-15% kehitysvammaisuuden syistä. Eksomisekvensoinnilla onkin tunnistettu tähän mennessä  
yli 2000 kehitysvammaisuutta aiheuttavan geenin muutosta. 
 
Päijät-Hämeen alueella on tähän mennessä tutkittu 18 perheen näytteet, joista 12 perheen (67 %) 
taudin syy selvisi eksomisekvensoinnilla. Näistä 10 potilaan mutaatiot (55 %) olivat syntyneet de 
novo eli varhaisen sikiönkehityksen aikoihin. Yhdessä perheessä tauti periytyi vallitsevasti, yhdessä 
X-kromosomaalisesti äidin kautta ja yhdellä potilaalla esiintyi kahden eri geenin mutaatiot. Lisäksi 
yhdeltä potilaalta löytyi uusi ehdokasgeeni, jonka tutkimuksia jatketaan yhteistyössä Toronton 
yliopiston kanssa. Kahden potilaan tutkimukset ovat kesken. Kolmelta potilaalta ei ole toistaiseksi 
löytynyt taudinsyytä.     
 
Viime vuosina on kehitetty menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa sellaisia muutoksia, joita edellä 
mainituilla menetelmillä ei voida tunnistaa. Ne tulevat parantamaan edelleen 
kehitysvammaisuuden syiden diagnostiikkaa. 
 
Avainsanat: Geenitutkimukset, kehitysvammaisuus 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Human Genetics julkaisu 2021 
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Tieteellinen esitys 
Jaana Lähdetie, Turun Yliopisto 
 
Miksi kehitysvammaisia poikia on enemmän kuin tyttöjä? 
 
X-kromosomissa periytyvät kehitysvammat edustavat noin 15% miesten kehitysvammoista. 
 
Kehitysvammaisia poikia on enemmän kuin tyttöjä kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 10-vuotiaista 
noin 0,9 % pojista ja 0,6 % tytöstä, ja 50-vuotiasta noin 1,2 % miehistä ja 1,0 % naisista on 
kehitysvammaisia. Tärkein sukupuolten välistä eroa selittävä tekijä ovat geneettiset 
kehitysvamman syyt, jotka johtuvat sukupuolikromosomien eroavuudesta. Naisella on kaksi X-
kromosomia, miehellä vain yksi. X-kromosomissa tiedetään tällä hetkellä olevan yli 140 sellaista 
geeniä, joiden mutaatiot voivat aiheuttaa kehitysvammaisuutta. Fragiili-X-oireyhtymä on yleisin X-
kromosomaalinen kehitysvammaisuuden laji. X-kromosomissa peittyvästi periytyvät sairaudet 
puhkeavat näkyviin miehillä, ja nainen voi olla oireeton tai vähäoireinen kantaja. X-kromosomissa 
vallitsevasti periytyvät taudit voivat ilmetä kummallakin sukupuolella tai aiheuttaa poikasikiön 
elinkelvottomuuden. Yleisellä tasolla on mahdollista, että tyttöjen adaptiiiviset taidot ovat 
paremmat kuin miesten, niin etteivät kehitysvammaisuuden diagnostiset kriteerit täyty. Autismi, 
joka liittyy usein kehitysvammaisuuteen, on pojilla noin 4 kertaa yleisempää kuin tytöillä. 
Aivovamman jälkiseurauksena voi tulla kehitysvamma. Poikien aivovammariski on 3-4 kertainen 
tyttöihin nähden. Lisäksi hormonaaliset tekijät ja ympäristökemikaaleille altistuminen ovat 
mahdollisesti vaikuttamassa sukupuolten väliseen eroon. Tutkimusta ilmiön syistä kaivataan lisää. 
 
Avainsanat: Kehitysvamma, X-kromosomiset oireyhtymät 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Artikkeli on toimitettu arvioitavaksi tieteelliseen julkaisuun. 
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Tieteellinen esitys 
Leena Saastamoinen, KELA 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden lääkehoito Suomessa 
 
Kehitysvammaiset henkilöt käyttävät paljon psyykenlääkkeitä. 
 
Rekisteritutkimuksessamme tarkastelimme kehitysvammaisten henkilöiden lääkkeiden käyttöä 
vuonna 2019 ja verrattiin sitä saman ikäisten ja samaa sukupuolta edustavien verrokkien 
lääkkeiden käyttöön. Tavoitteena oli myös täydentää tietoja kehitysvammaisten henkilöiden 
lukumäärästä Suomessa.  
 
Tutkimuksessa luotiin valtakunnallinen aineisto kehitysvammaisista henkilöistä yhdistämällä Kelan 
vammaistuki- ja eläkerekistereiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
hoitoilmoitusrekistereiden tietoja. Rekistereistä löytyi 37 196 henkilöä, joilla oli kehitysvammaan 
liittyvä diagnoosi. Näistä 83 % käytti lääkkeitä vuonna 2019, kun vastaava osuus verrokeista oli  
70 %. Lääkkeiden käyttäjäosuus oli kehitysvammaisilla henkilöillä erityisen paljon verrokkeja 
suurempi nuorimmissa ikäryhmissä, mutta erot tasoittuivat vanhemmissa ikäryhmissä. 
Psykoosilääkkeet, epilepsialääkkeet, ummetuslääkkeet, kalsium ja rauhoittavat lääkkeet olivat 
kehitysvammaisilla henkilöillä selvästi käytetympiä lääkkeitä kuin verrokeilla. Lääkkeiden 
keskimääräiset kustannukset olivat neljä kertaa korkeammat kehitysvammaisilla henkilöillä  
kuin verrokeilla.   
 
Tutkimus on Kehitysvammaliiton, Oulun ja Turun yliopistojen sekä Kansaneläkelaitoksen 
yhteistyöhanke. 
 
Avainsanat: Kehitysvammaisuus, lääkehoito 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Tutkimusraportti on arvioitavana  
kansainvälisessä tiedelehdessä 
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Tieteellinen esitys 
Seija Aaltonen, KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 
 
Kehitysvammaisen henkilön emotionaalinen kehitys ja mielenterveys 
 
Kehitysvammaisen henkilön tunne-elämän kypsyys on tärkeä seikka selvittää 
mielenterveysongelmien diagnostiikan yhteydessä. 
 
Psykiatrin näkökulma emotionaalisen kehitystason merkityksestä aikuisikäisen kehitysvammaisen 
henkilön psyykkiseen sairastumiseen 
 
Seija Aaltonen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, 
Sosiaalineuvos 
 
Kehitysvammasta aiheutuvien käytöshaasteiden ja psykiatristen sairauksien oireiden suhdetta on 
pohdittu vuosikymmeniä. Henkilöt, joilla on kehitysvamma ovat kokeneet, että he eivät saa 
mielenterveyspalveluita ja toisaalta psykiatrit ovat kokeneet, että he eivät pysty auttamaan 
kehitysvammaisia henkilöitä psykiatrian keinoin, mm. lääkevasteet ovat usein huonoja.  
 
Ihmisen tunnemaailma kehittyy iän ja siihen liittyvän aivojen kypsymisen mukana. Esim. pieni lapsi 
turhautuu usein odottaessaan, ahdistuu ja alkaa itkeä. Jos aikuinen ei tuo tilanteeseen turvaa, 
ahdistus jää ikään kuin päälle. Kehitysvammaisella henkilöllä on aivojen toiminnan häiriö, jonka 
syyt ovat moninaisia. Tähän liittyy se, että myös emotionaalinen kehitys on viivästynyttä, eikä 
vastaa biologista ikää, eikä myöskään kognitiivista tasoa. Turvallinen, ohjaava ympäristö pystyy 
kompensoimaan joltain osin emotionaalisen kehityksen puutetta. Jos taas henkilö elää häntä 
traumatisoivassa ympäristössä, emotionaalinen kehitys taantuu entisestään. 
 
Emotionaalinen haavoittuvuus on yksi riskitekijä psykiatriseen sairastumiseen, erityisesti 
ahdistuneisuushäiriöihin. Tuolloin psykiatriset hoitokeinot auttavat tällöin itse ahdistuneisuus 
oireeseen, mutta eivät emotionaalisen kehitystason nostamiseen. 
 
Esityksessä tuon esille, miten ensiarvoisen tärkeää on määrittää emotionaalinen kehitystaso 
jokaisen kehitysvammaisen kohdalla. Emotionaalisesta kehitystasosta johtuvia käyttäytymisen 
ilmenemismuotoja ja psykiatristen oireiden ilmenemismuotoja ei saa sekoittaa keskenään. 
Emotionaalinen kehitystaso, samalla tavalla kuin kognitiivinen taso, tulisi määrittää yhdeksi 
diagnostiseksi kriteeriksi kehitysvammaisuuden tasoa arvioitaessa. 
 
Avainsanat: Emotionaalinen kehitysikä, kehitysvammaisuus, psykiatrin näkökulma 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Kehitysvammainen potilaana, Duodecim oppikirja 2022 
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Tieteellinen esitys 
Oili Sauna-aho, KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 
 
Emotionaalinen kehitysikä voidaan määrittää 
 
Emotionaalinen kehitys – uusi näkökulma kehitysvammaisen henkilön käyttäytymisen ja tunne-
elämän haasteisiin. 
 
Kehitysvamma-alalla on perinteisesti arvioitu asiakkaan älyllisiä ja arjen sopeutumistaitoja, ja 
ymmärtämään tätä kautta kehitysvammaisen henkilön käyttäytymistä. Käyttäytymisen ja tunne-
elämän haasteisiin on pyritty vastaamaan käyttäytymisanalyyttisin menetelmin, ja etsitty 
psyykkisen häiriön mahdollisuutta. Tunne-elämän arviointi on kuitenkin jäänyt usein vähälle 
huomiolle, vaikka sen merkitys käyttäytymisen säätelyssä on olennainen. Esittelen alun perin 
hollantilaisen lastenpsykiatri Anton Došenin luoman ja edelleen kehitetyn emotionaalisen 
kehityksen ajattelu- ja arviointimallin, jonka avulla voidaan selvittää käyttäytymistä motivoivia 
tekijöitä, arvioida tunteiden säätely- ja hallinnan kehitysvaihe, ja miten emotionaalinen 
kehitysvaihe tulisi huomioida konkreettisesti päivittäisessä ohjauksessa. Emotionaalinen kehitys 
voi poiketa muusta kognitiivisesta kehityksestä, mikä voidaan virheellisesti tulkita psyykkisesi 
häiriöksi. Emotionaalisen kehityksen arvioinnilla voidaan paremmin kohdentaa ohjaus- ja 
tukitoimet ja välttää tarpeeton psyyken lääkitys. 
 
Avainsanat: Emotionaalinen kehitysikä, kehitysvammaisuus, neuropsykologin näkökulma 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Kehitysvammainen potilaana, Duodecim oppikirja 2022 
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Tieteellinen esitys 
Markku Nyman, Kainuun Sote 
 
Näkökulmia kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutukseen 
 
Kuntoutuksen tavoitteena on hyvinvointi. 
 
Perusedellytykset kuntoutumiselle syntyvät määrätyistä perustotuuksista. Näitä ovat kognitiivinen 
peruskapasiteetti ja sen kehitys suhteessa aikamuuttujaan, emotionaalinen kehityskulku, yleiset 
mahdollisuudet oppimiseen, ympäristön psykososiaalinen aktivaatio/deprivaatio ja yleinen 
terveydentila.  
 
Kognitiivinen kapasiteetti määrittää ”kasvun rajat”, joiden antamien äärirajojen yli ei voi päästä. 
Emotionaalinen (sosioemotionaalinen) toimintakyky antaa raamit, miten kognitiota voi hyödyntää 
oppimiseen ja lahjakkuus eri taitoalueilla määrittää suuntaa, missä voi oppimisen avulla tulla 
taitavaksi.  
 
Oppimisen ulkoiset mahdollisuudet määrittävät, voiko kapasiteettia käyttää ja millä intensiteetillä. 
Lisäksi on tärkeä muistaa, että kasvun ja kehityksen aikana on etsikkoaikoja, aikaikkunoita, jolloin 
voi oppia jonkin taidon parhaiten. Kehitysvammaisellekaan ei perusoppiminen riitä, vaan on 
voitava kerrata ja oppia aivan samalla tavalla kuin kaikilla ihmisillä. Kehitysvammaisellakin  
”kertaus on opintojen äiti”. 
 
Oppiminen ja arjen toimintakyky on aina sosiaalinen tapahtuma. Tähän liittyy aina toinen ihminen. 
Ihmisten välisen vuorovaikutuksen tärkein ja palkitsevin muoto on ystävyys. Ja ihmisen tärkein 
ystävä on toinen samankaltainen ihminen. Kaikissa ystävyyssuhteissa symmetrisyys on palkitseva, 
innoittava ja yksinäisyyttä vähentävä tekijä. Kuntoutuksen keskeinen tehtävä on tukea sen kaikissa 
vaiheissa symmetristen ystävyyssuhteiden syntymistä ja säilymistä. 
 
Avainsanoja: Kognitiivinen kapasiteetti, emotionaalinen toimintakyky, kehityksellinen aikaikkuna, 
symmetrinen ja epäsymmetrinen ystävyys, ekologinen kuntoutuskäsitys. 
 
Avainsanat: Kehitysvammaisuus, kuntoutuminen 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Kehitysvammainen potilaana, Duodecim oppikirja 2022 
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Tieteellinen esitys 
Ritva Lipasti, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo 
 
Musiikkiterapia kehitysvammaisen henkilön kuntoutusmenetelmänä 
 
Musiikkiterapia soveltuu muuntautumiskykynsä vuoksi hyvin monenlaisille ja tasoisille henkilöille. 
 
Kehitysvammaisella henkilöllä voi elämänsä aikana olla monia erilaisia kuntoutusmuotoja. Hyvin 
usein jo varhaislapsuudesta alkaen fysio-, toiminta- ja puheterapiaa. Musiikkiterapia on toimiva 
kuntoutusmuoto varhaislapsuudesta alkaen mm. vuorovaikutus- kontakti- ja 
kommunikaatiotaitojen vahvistajana. Musiikkiterapia soveltuu muuntautumiskykynsä vuoksi hyvin 
monenlaisille ja tasoisille henkilöille. Kuntoutus on usein hyödyllistä myös nuoruus- ja aikuisiällä, 
jolloin kuitenkin tavoitteet ovat usein vaihtuneet varhaisista vuorovaikutustaidoista enemmän 
sosiaalisten suhteiden ja minänkehityksen suuntaan. Musiikkiterapia on myös taideterapiaa, jossa 
merkittävänä osa-alueena toimivat onnistumisen kokemukset ja mielihyvä, jotka vahvistavat 
osallisuutta ja itsetuntoa. 
 
Tämä esitys on kertomus siitä, miten kehitysvammaisten musiikkiterapian soveltuvuuden 
arviointia ja vaikutusten seurantaa on toteutettu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella ja minkälaisia kokemusperäisiä havaintoja aiheesta on tehty. 
 
Avainsanat: Musiikkiterapia, kehitysvammaisuus 
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Tieteellinen esitys 
Noora-Helena Korpelainen, Helsingin Yliopisto 
Arto Haapala, Helsingin Yliopisto 
 
Ekologisen estetiikan mahdollisuudet ja haasteet 
 
Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) sessio tarjoaa katsauksen 
ympäristöestetiikan tutkimukseen ja johdattelee pohtimaan ekologian ja estetiikan suhdetta 
filosofian näkökulmasta. 
 
Miten luonnontieteellinen ja filosofinen lähestymistapa ympäristöön ovat sovitettavissa yhteen? 
Tätä kysyy ekologinen estetiikka, jonka kannattajista osa nojaa ajatukseen luonnontieteellisen 
tiedon merkityksellisyydestä esteettisen kokemuksen ymmärtämisessä. Ympäristöestetiikan 
keskustelussa on kuitenkin pyritty myös löytämään toisenlainen, tasapainoisempi suhde 
luonnontieteellisen ja filosofisen lähestymistavan välille, esimerkiksi painottamalla kuvittelun ja 
taiteellisen toiminnan merkitystä ympäristön ymmärtämisessä ja ympäristökokemuksissa 
ylipäänsä. Aikamme merkittävät ympäristömuutokset, kuten ilmastonmuutos ja luontokato, 
vaikuttavat myös kulttuurien muuttumiseen. Ekologisessa estetiikassa on siten väistämättä kyse 
myös luonnon ja kulttuurin välisen suhteen uudelleenymmärtämisestä. Kiihtyvän 
kestävyysmurroksista ja vihreästä siirtymästä käytävän keskustelun ja niiden pohjalta toteutetun 
toiminnan ansiosta ekologiselle estetiikalle löytyy joidenkin tutkijoiden mukaan enemmän 
perusteluita nyt kuin aiemmin. 
 
Session tavoitteena on johdatella pohtimaan ekologian ja estetiikan suhdetta filosofian 
näkökulmasta sekä tarjota katsaus aiheeseen liittyvään ajankohtaiseen suomalaiseen 
tutkimukseen. Lisääntyvä ymmärrys ekologian ja estetiikan suhteesta tukee paitsi 
ympäristöestetiikan keskustelua myös kestävyysmurrokseen liittyvää keskustelua sekä 
tutkimuksen että käytännön toiminnan parissa. Ekologinen estetiikka toimii näin avaavana 
käsitteenä filosofisen ja luonnontieteellisen tiedon risteyttämiseen esimerkiksi evoluutiota ja 
estetiikkaa koskevan teorian muodostamisessa sekä luonnonsuojelussa ja muussa 
ympäristötoiminnassa. 
 
Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI) on ollut merkittävä toimija nykyisenkaltaisen 
ympäristöestetiikan keskustelun muotoutumisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti, mitä ovat 
tukeneet Lahdessa järjestetyt kansainväliset soveltavan estetiikan kesäkoulut ja -kongressit sekä 
suomenkieliset syysseminaarit. Lahden tiedepäivien 20-vuotisjuhlatapahtumaan KSEI tuo 
katsauksen ympäristöestetiikkaa koskevaan nykytutkimukseen. 
 
Avainsanat: ekologinen estetiikka, ympäristöestetiikka, ympäristöarvot, ympäristökokemus 
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Tieteellinen esitys 
Virpi Kaukio, Itä-Suomen yliopisto 
 
Kaunis suo 2020-luvulla 
 
Esitelmä tarkastelee sitä, millä tavoin elämyksellisyys ja ekologisuus nivoutuvat yhteen 
suomalaista soiden kulttuuriperintöä muovaavissa kokemuksissa suoympäristöissä. 
 
Kun parikymmentä vuotta sitten kansainvälisen Suon estetiikka -konferenssin tiedettä ja taidetta 
yhdistävä julkaisu sai nimen Suo on kaunis, väittämä oli vielä provosoiva. Vanhastaan soihin oli 
liitetty negatiivisia mielikuvia. Suot oli nähty vaarallisina, hyödyttöminä ja maisemallisesti 
tasapaksuina. Konferenssissa ja kirjan artikkeleissa ekologisen estetiikan edustajat ehdottivat 
soiden ”vaikean kauneuden” ymmärtämiseksi ekologisen tarkkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden 
huomioimista. Samaan aikaan ympäristöestetiikan alan sisällä käytiin linjoja vetävää keskustelua 
tiedepohjaisesta (johon ekologinen estetiikka kuuluu) ja ei-tiedepohjaisesta ympäristön 
esteettisestä tarkastelusta. 
 
Suotrendi-tutkimushankkeen (UEF, Koneen säätiö) 2020-luvulla keräämät aineistot (kirjoituskeruu, 
haastattelut) suon kulkijoilta ja käyttäjiltä kertovat, että soiden esteettistä arvoa koskeva ajattelu 
on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut. Nykyisin vapaa-aikaan painottuvassa soiden 
kokemisessa elämyksellisyys on noussut entistä merkityksellisemmäksi. Tämä ei ole kuitenkaan 
tapahtunut ekologisuuden kustannuksella. Esitelmässäni tarkastelen sitä, millä tavoin 
elämyksellisyys ja ekologisuus nivoutuvat yhteen suomalaista soiden kulttuuriperintöä 
muovaavissa kokemuksissa suoympäristöissä. Tarkastelen ekologisen estetiikan asemaa tänä 
päivänä suoluonnon kokemisessa empiirisen aineiston kautta. Haastatelluista osa on soilla toimivia 
taiteilijoita. Heidän näkemystensä ja töidensä analysointi on osoittanut, että ekologisilla 
kysymyksillä on suuri merkitys sekä heidän taiteensa tekemiselle että sille, mitä he taiteellaan 
haluavat sanoa.  
 
Väitän, että elämyksellisyys ei ole ristiriidassa ekologisuuden mukanaan tuoman eettisyyden 
kanssa. Elämyksellisessä suosuhteessa korostuu omakohtainen kokemus, jota reflektoidaan 
suhteessa tieteelliseen maailmankuvaan ja eettisiin näkökohtiin. Siten elämyksellisyys voi tarjota 
eväitä soiden ekologisesti parempaan tulevaisuuteen. Suon kauneus 2020-luvulla on 
syvämerkityksistä, mutta kaikkien saavutettavissa. 
 
Avainsanat: suo, kauneus, elämyksellisyys, ekologiset arvot, ympäristösuhde 

Kaukio, Virpi 2022. Taiteilijat suon puolesta. Teoksessa Mikkonen J., Lehtinen S., Kortekallio, K. ja 
N-H. Korpelainen (toim.), Ympäristömuutos ja estetiikka. Helsinki: Suomen Estetiikan Seura. Doi: 
10.31885/9789526996103. 
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Tieteellinen esitys 
Noora-Helena Korpelainen, Helsingin Yliopisto 
 
Esteettisten arvojen ja ilmastonmuutoksen suhde, kyselytutkimus 
 
Esitys tarjoaa katsauksen Lahden seudulla toteutetun, esteettisiä arvoja ja ilmastonmuutosta 
käsittelevän kyselyn ensimmäisiin tuloksiin. 
 
Soveltavan estetiikan väitöskirjahankkeeni lisää ymmärrystä luonnonvarojen käytön kestävyydestä 
tutkimalla esteettisen kestävyysmurrokseen osallistumisen filosofista perustaa ja sovellettavuutta. 
Erityisesti vauraissa yhteiskunnissa esteettiset valinnat näyttäisivät olevan usein ristiriidassa 
luonnonvarojen kestävän käytön ja yleisemmin kestävyystavoitteiden kanssa. Kuitenkin myös 
esimerkiksi taiteellisella toiminnalla on vaikutusta siihen, miten hahmotamme ympäristön tilan ja 
oman toimintamme kestämättömyyden. 
 
Alustukseni tarjoaa katsauksen väitöskirjatutkimustani täydentävän kyselytutkimuksen 
ensimmäisiin tuloksiin. Kyselyn tavoitteena oli selvittää monivalinta- ja avointen kysymysten avulla 
Lahden seudulla asuvien ja/tai toimivien, yli 15-vuotiaiden henkilöiden mielipiteitä ja käsityksiä 
esteettisten arvojen ja ilmastonmuutoksen suhteesta.  
 
Alustava analyysi viittaa siihen, että ilmastonmuutosta ja estetiikkaa käsiteltäessä ekologiset arvot 
koetaan aavistuksen esteettisiä arvoja tärkeämpinä. Kuitenkin esimerkiksi luonnon kauneuden 
koettiin selvästi tukevan ilmastonmuutoksen kanssa toimeen tulemista. Ekologisten ja esteettisten 
arvojen suhde ei siis ollut vastaajille yksiselitteinen, mikä näyttäytyi kyselyssä esimerkiksi siten, 
että lähes kaikki vastaajat uskoivat esteettisten arvojen muuttuvan ajan myötä. Mikäli esteettisten 
arvojen uskotaan muuttuvan, on mahdollista, että esteettiset arvot alkavat myös heijastella 
ekologisia arvoja. Toisaalta esteettisten arvojen käsittäminen dynaamisina voi tarkoittaa myös 
huolta siitä, että tulevaisuuden esteettiset arvot ovat aiempaa enemmän ristiriidassa ekologisten 
arvojen kanssa.  
 
Kyselyn tulokset tukevat väitöskirjatutkimukseni näkemystä siitä, että estetiikkaa koskevan 
keskustelun vaaliminen on hyödyllistä kestävyyssiirtymien kannalta. Käytännössä se voisi 
tarkoittaa esimerkiksi yhteiskunnallista panostusta estetiikkaa koskevan koulutuksen 
vahvistamiseen. 
 
Avainsanat: Lahden seutu, esteettiset arvot, ilmastonmuutos, kysely 
 
Korpelainen, N-H. 2021. Cultivating Aesthetic Sensibility for Sustainability, ESPES. The Slovak 
Journal of Aesthetics 10(2), 165–182. 
https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/226/246. 
 
Korpelainen, N-H. 30.8.2022. There is more than one way to discuss aesthetic dimension in 
sustainable development. Blogikirjoitus. Voices for Sustainability. Helsingin yliopisto. 
Korpelainen, N-H. (toim.) 2020. Taideprosessi ja tutkimus vuoropuhelussa (blogi). Lahden 
yliopistokampus: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/category/vuoropuhelussa/. 
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Tieteellinen esitys 
Onerva Kiianlinna, Helsingin Yliopisto 
 
Mitä evoluutioestetiikka on? 
 
Kiianlinnan väitöskirjatutkimukseen perustuva esitelmä jäsentää evoluutioestetiikan 
tutkimuskysymyksiä ja –menetelmiä 1800-luvulta nykypäivään. 
 
Biologinen ihmiskuva painottaa ihmisen ja elinympäristön vuorovaikutuksellista suhdetta. Tämä 
suhde on noussut voimakkaasti esiin etenkin kestävyysmurroksen myötä vasta viime aikoina, 
mutta evoluutioestetiikassa se on ollut keskiössä jo yli 100 vuotta. Esitelmässä pureudutaan siihen, 
mitä tämä on tarkoittanut eri aikakausina. 
 
Tavoitteena on tarjota kuulijalle kokonaiskuva siitä, millaisilla eri tavoilla esteettistä kokemista 
voidaan tutkia ihmisen evoluution näkökulmasta. Esimerkkien esittelyn kautta selviää, että 
evoluutioestetiikan historiasta on erotettavissa kolme vaihetta. 
 
Ensimmäinen vaihe sijoittuu aikaan, jolloin Charles Darwinin ajatukset evoluutiosta saivat 
jalansijaa myös humanistisissa tieteissä 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Kuitenkin vasta toisen 
vaiheen myötä 1900-luvun puolivälin jälkeen evoluutiobiologian modernien teorioiden 
kehittymisen myötä evoluutioestetiikasta tuli tieteellisempää. Samoihin aikoihin alalla toimivat 
tutkijat alkoivat suhtautua yhä kriittisemmin aiempaan tutkimukseen, mikä viimein johti 
evoluutioestetiikan kolmanteen vaiheeseen 2010-luvulta alkaen. Kolmas vaihe laajentaa 
tutkimuskysymyksiä siitä miksi ihmisellä on esteettisiä kokemuksia siihen, miten taipumus kehittyy 
ja siihen, mitä esteettisten arvostelmien teon mahdollistavat mekanismit ovat. 
 
Kiianlinnan väitöskirjatutkimukseen perustuva esitelmä jäsentää evoluutioestetiikan 
tutkimuskysymyksiä ja –menetelmiä 1800-luvulta nykypäivään. 
 
Avainsanat: evoluutioestetiikka, esteettinen kokemus, filosofian historia 
 
Kiianlinna, Onerva 2022. Kokija ympäristönä, ympäristö kokijana: katsaus koevoluutioestetiikkaan. 
Teoksessa Mikkonen J., Lehtinen S., Kortekallio, K. ja N-H. Korpelainen (toim.), Ympäristömuutos ja 
estetiikka. Helsinki: Suomen Estetiikan Seura. Doi: 10.31885/9789526996103. 
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Tieteellinen esitys 
Arto Haapala, Helsingin Yliopisto 
 
Miksi vihreä ei ole aina kaunista? 
 
Esitys käsittelee esteettisten arvojen rikkautta ja ympäristön ekologisia ongelmia filosofian 
näkökulmasta. 
 
Alustukseni puolustaa esteettistä diversiteettiä. Esteettiset arvot ovat monenlaisia ja esiintyvät 
inhimillisen elämän kaikilla osa-alueilla. Rakennetun ympäristön kauneuden kriteerit eivät 
välttämättä ole samat kuin luonnonympäristön, ja ihmisen vahvasti muokkaamat, luontoa 
hyödyntävät ympäristöt kuten puistot ja puutarhat sijoittuvat jonnekin artefaktuaalisen ja 
luonnollisen välimaastoon. Esteettisten arvojen monimuotoisuudesta johtuu se, että 
ristiriitatilanteita syntyy niin esteettisten ja eettisten kuin esteettisten ja ekologistenkin arvojen 
välillä. Jälkimmäisestä on monia paljon keskusteltuja esimerkkejä: kuinka suhtautua esteettisesti 
näyttäviin auringonlaskuihin, joiden väriloisto johtuu ainakin osittain ilmansaasteista? Kuinka 
suhtautua muokkausta ja monenlaisia hoitotoimenpiteitä vaativiin puistoihin, jotka ovat 
esteettisesti miellyttäviä, mutta ekologisesti kestämättömiä? 
 
Yksi mahdollisuus on normatiivinen kanta, joka pyrkii muuttamaan ja yhdenmukaistamaan 
ihmisten esteettisiä mieltymyksiä sellaisiksi, ettei ristiriitoja synny. On väärin ihailla 
auringonlaskuja, kun tietää, että niiden taustalla on ilmansaasteen ongelmia. Saman periaatteen 
voi kääntää toisin päin: vain ekologisesti kestävä on esteettisesti arvokasta. Niin kutsutun 
positiivisen estetiikan teesin mukaan kaikki luonnonmukainen on esteettisesti arvokasta. 
 
Vaikka on ymmärrettävää, että nykyisten ympäristökriisien aikana paine tällaiseen 
yhdenmukaistamiseen on vahva, lähemmässä tarkastelussa tulee ilmeiseksi, että siihen ei lopulta 
ole riittäviä perusteita. Itse asiassa voisi jopa sanoa, että esteettisten arvojen redusointi 
yhdenmukaisiksi ekologisten tosiasioiden kanssa on vaarallista; se on pyrkimys kontrolloida 
ihmisten mieltymyksiä ja näin askel kohti totalitarismia. Tarpeetonta yhdenmukaistaminen on 
siinä mielessä, että esteettiset mieltymykset ja arvostukset eivät välttämättä johda toimintaan: 
vaikka pidämme värikylläisistä auringonlaskuista, tuskin monikaan vaatii ilmansaasteiden 
lisäämistä, jotta värikylläisyys lisääntyisi entisestään. Tarvitaan tapauskohtaista harkintaa. 
 
Avainsanat: esteettiset arvot, ekologinen kestävyys, monimuotoisuus 
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Tieteellinen esitys 
Niko Rissanen, Ramboll Finland Oy 
 
Jätevesien käsittelytekniikat 
 
Jätevedenpuhdistamoilla käsitellään yhdyskunnan eri toiminnoista syntyviä jätevesiä, joista 
pääosa on asuma- ja teollisuusjätevesiä. Jätevedet viemäröidään kiinteistöviemäreitä pitkin 
yleiseen viemäriverkkoon. Katujen varsilla sijaitsevat kiinteistöt on liitetty kokoomaviemäreihin, 
jotka on edelleen kytketty runkoviemäreihin. Näitä pitkin jätevesi johdetaan pumppaamoiden 
kautta jätevedenpuhdistamolle.  
 
Jätevedenpuhdistuksen lähtökohtana on vesistön ja ihmisten terveyden suojelu. Jätevedestä 
poistetaan vesistöissä happea kuluttavat ja rehevöitymistä aiheuttavat aineet, kuten orgaaninen 
aines (BOD, biological oxygen demand), typpi (N), fosfori (P) ja kiintoaine. 2000-luvulla on alettu 
kiinnittää huomiota myös muihin jätevesien sisältämiin haitallisiin aineisiin, jota ovat mm. 
lääkeaineaineet, palontorjunta-aineet, torjunta-aineet ja PAH-yhdisteet.  
 
Em. ns. prioriteettiaineiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä, mutta niille on tyypillistä, että ne 
vaikuttavat jo pieninä pitoisuuksina. Prioriteettiaineille on asetettu ympäristönlaatunormit eli 
pitoisuudet, joita vesistössä ei saa ylittää.  
 
Suomessa yli 80 prosenttia asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn piirissä. 
Yli 100 asukkaan puhdistamoita on noin 300. Haja-asutusalueiden yksittäisillekin kiinteistöille on 
asetettu vaatimus puhdistaa jätevedet. Yhdyskuntajäteveden käsittelyprosessi on yhdistelmä 
mekaanista, biologista ja kemiallista puhdistusta.  
 
Yleisimmin käytettyä jätevedenkäsittelymenetelmää kutsutaan aktiivilieteprosessiksi. Jäteveden 
sisältämä orgaaninen aine ja typpi poistetaan biologisessa prosessissa mikrobien avulla. Fosfori 
poistetaan tavallisesti kemiallisesti saostamalla, mutta myös biologinen fosforinpoisto on käytössä 
muutamilla laitoksilla. Suomessa jätevedenpuhdistus on korkea tasoa kansainvälisesti verrattuna. 
Jäteveden orgaanisesta aineesta ja fosforista saadaan poistettua keskimäärin yli 95 prosenttia ja 
typestä keskimäärin noin 60 %. Jätevedenkäsittelyvaatimukset määrätään ympäristöluvassa. 
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Tieteellinen esitys 
Teemu Gunnar, THL 
 
Jätevesien väestötason tutkimukset 
 
Jätevesien tutkiminen tarjoaa objektiivisen mittarin monenlaiseen väestötason seurantatiedon 
keräämiseen alueellisesta tarkastelusta kansainvälisiin vertailuihin. Samankaltaisilla seurannan 
menettelyillä voidaan periaatteessa arvioida hyvinkin erilaisia tutkittavia muuttujia ja ilmiöitä 
uusista näkökulmista.  
 
Esitelmä keskittyy etenkin Suomessa saatuihin kokemuksiin jätevesitutkimusten hyödyntämisessä 
huumetilanteen seuraamiseksi yli 10 vuoden ajalta ja miten jätevesitutkimuksilla saadaan 
riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes 
reaaliaikaisesti. Jätevesitutkimusten tietoja on lisäksi ollut hyödyllistä yhdistellä käyttäen muita 
tietolähteitä mahdollisimman monipuolisen kuvan saamiseksi ilmiöstä.  Huumeiden seurannan 
lisäksi koronaviruksen jätevesiseuranta on lisännyt edelleen jätevesitutkimuksiin kohdistuvaa 
mielenkiintoa ja tietoisuutta.  
 
Tulevaisuudessa jätevesitutkimukset tulevatkin tarjoamaan uudentyyppisen lähestymistavan ja 
mahdollisuuden myös monissa muissa  väestötason terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien elintapa- ja 
tautimarkkerien määrittämisessä, etenkin kun tutkittavia ilmiöitä kuvaavia indikaattoriyhdisteitä 
pystytään tunnistamaan ja hyödyntämään yhä enemmän. 
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Hanke-esittely 
Katariina Mäenpää, LAB Muotoilu 
 
LEADBEHA -Käyttäytymisen muutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa 
 
LEADBEHA kehittää elinikäistä oppimista, kouluttaa muutosjohtamiseen sekä tutustuttaa tekoälyn 
mahdollisuuksiin. Tavoitteena on kuuden yliopiston täydennyskoulutusyhteistyö ja osaamisen 
kehittäminen. 
 
Työn sisältö ja asiantuntijuus muuttuu rajusti tekoälyn seurauksena. Yhtäältä rutiinitehtävät 
siirtyvät yhä enemmän tekoälyn hoidettavaksi, toisaalta ammatit edellyttävät monipuolista ja 
työuran aikana usein päivitettävää asiantuntijuutta. Tähän muutokseen tarttuu LEADBEHA eli 
Käyttäytymisen muutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa -hanke, jonka avulla on pyritty 
vastaamaan pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviin koulutustarpeisiin. Lisäksi 
pilotoidaan koulutusmallia, jossa tutkintokoulutuksen opintojaksoja räätälöidään ja tarjotaan 
jatkuvan oppimisen idean mukaisesti pienten ja keskisuurien yritysten henkilöstön osaamisen 
päivittämiseen. 
 
Hankkeenssa kartoitettiin työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin 
juurruttamisen johtamiseen, räätälöitiin aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia 
opintojaksoja saadun palautteen pohjalta sekä pilotoitiin kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten 
ja muiden organisaatioiden henkilöstölle. Kohderyhmänä olivat yritysten ja työelämän johtajat, 
päälliköt, esihenkilöt ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin haluavat henkilöt. Näiden henkilöiden 
tehtävänä on edistää yritysten ja organisaatioiden älykkäisiin käyttöliittymiin ja 
kyberturvallisuuteen pohjautuvaa kulttuuria. 
 
Keväällä 2022 pilotoitu LEADBEHA eli Käyttäytymismuutoksen johtaminen tekoälykulttuurissa -
opintokokonaisuus rakentui kuudesta 1 opintopisteen kurssista, jotka suoritettiin digikampuksessa 
itsenäisesti ja omaan tahtiin. Opintokokonaisuudesta vastasivat Laurea- ja LAB-
ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Vaasan yliopisto. 
 
Kehitystyössä hyödynnettiin kunkin korkeakoulun jo olemassa olevia palvelujärjestelmiä, kuten 
opintotoimistojen henkilökuntaa ja tietojärjestelmiä. Tavoitteena on, että tämä 
täydennyskoulutusmuoto integroituisi luontaiseksi osaksi korkeakoulujen toimintatapoja. Lisäksi 
LEADBEHAn kehittämä malli toimii hyvänä esimerkkinä muille koulutussisällöille Suomessa. 
 
Avainsanat: Digitalisaatio, tekoäly, koulutuksen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö 
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Hanke-esittely 
Katariina Mäenpää, LAB Muotoilu 
 
PARK - Peliala suunnannäyttäjänä 
 
PARK poimi pelialan osaamisesta herkkupalat. Hankkeessa hyödynnettiin pelialan 
kasvupotentiaalia, kehitysmenetelmiä ja palveluinnovaatioita sekä pelillisyyttä muiden alojen 
kehittämiseksi. 
 
Pelialan menestys on syntynyt taidosta kehittää uutta liiketoimintaa, ajattelutapoja, 
kehitysmenetelmiä ja organisaatiokulttuuria, jotka ovat kantoivat hyvin myös koronakriisin aikana 
ja tukevat osaltaan kestävää kehitystä. Pelillisyys tarkoittaa peleistä tuttujen elementtien, 
periaatteiden sekä piirteiden soveltamista toisilla toimialoilla ja sellaisiin tilanteisiin, missä niitä ei 
tavallisesti ole käytetty. Pelillisyys motivoi ja palkitsee tavoilla, joilla on mahdollista saada aikaan 
perustavaa käyttäytymisen muutosta.  
 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa pelialan prosesseista tuttua hajautetun innovoinnin ja 
tuotekehityksen menetelmäosaamista myös pelialan ulkopuolisille aloille, joille digitaalinen ja 
hajautettu toimintatapa ei ole ominaista. Tätä yhteiskehittelyn mallia sovellettiin myös 
korkeakoulujen koulutusyhteistyön kehittämiseen. Hankkeen ydin koostui monialaisista 
palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntävistä innovaatiotyöpajoista, joissa ratkottiin yritysten ja 
julkisten organisaatioiden haasteita sekä kehitettiin pandemiaresilienttiä toimintatapaa. 
 
Työpajojen tuloksena osallistuvien yritysten oma kehitystaitojen työkalupakki kasvoi pelillisyyden 
menetelmillä. Samalla syntyi ideoita yritysten liiketoimintaan, sen kasvuun ja kansainvälistymiseen 
sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioiden aihioita. Osallistujat verkottuivat myös keskenään ja 
loivat uusia innovatiivisia toimintatapoja, joista on odotettavissa uusia yritysten välisiä 
yhteishankkeita. Lisäksi opiskelijoiden ja työelämän monialaisen käytännön yhteistyö lisääntyi, 
joka osaltaan edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä tai yrittäjyyttä valmistumisen jälkeen. 
 
Hankkeessa kehitettiin amk-koulutuksen ja tki-toiminnan yhteistyömalleja, joita pilotoitiin 
työpajatoiminnoissa usean eri ammattikorkeakoulun kesken. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää 
hanketoiminnan, opintojaksojen ja työpajojen jatkosuunnittelussa. Samalla syntyi uusia projekti-
ideoita luovien alojen ja muiden alojen yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Avainsanat: Peliala, pelillisyys, koulutuksen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö 
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Tieteellinen esitys 
Iuliia Polyanovska, LAB University of Applied Sciences 
Marja Kiijärvi-Pihkala, LAB University of Applied Sciences 
Sari Lappalainen, LAB University of Applied Sciences 
 
Ukrainalaisten palvelutarvekartoitus - alustavia tuloksia 
 
Keväällä 2022 Lahden alueelle saapui lyhyessä ajassa suuri määrä ukrainalaisia pakolaisia. 
Esityksessä kerrotaan heille suunnatun palvelutarvekartoituksen alustavia tuloksia. 
 
Keväällä 2022 Suomeen muodostui uudenlainen maahanmuuttajien ryhmä: henkilöt, joiden 
oleskelulupa perustuu tilapäiseen suojeluun. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa 
pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan 
tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäinen 
suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa.  
 
MISTOK – Silta on Päijät-Hämeen liiton rahoittama hanke, jonka päämääränä on tarjota Päijät-
Hämeeseen saapuneille sotaa paenneille ukrainalaisille sellaista apua, jota he tarvitsevat uudessa 
ympäristössä. Arjen apu -hanke (Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto)  tukee 
maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla arkilähtöisellä Arjen apu -
toiminnalla. 
  
Mistok ja Arjen apu toteuttivat kesällä 2022 yhteistyössä kyselyn, joka oli suunnattu ukrainalaisille 
maahanmuuttajille. Kysely kartoitti vastaajien palveluntarpeita.  Kysely laadittiin ukrainaksi ja sitä 
levitettiin sosiaalisen median kautta. Lisäksi kyselyyn oli mahdollisuus vastata erilaisissa 
kohderyhmälle suunnatuissa tilaisuuksissa. Vastauksia saatiin yli 90. 
 
Alustavien tulosten mukaan tarvetta on erityisesti tiedolle alueen terveydenhuoltopalveluista sekä 
suomen- ja englanninkielen opinnoille. Lahden alueelle tulevien ukrainalaisten määrän on arvioitu 
kasvavan kahteen tuhanteen. Elokuussa 2022 vastaanottokeskukseen oli rekisteröitynyt jo yli 1400 
ukrainalaista. Kysely auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä tälle kohderyhmälle. 
 
Avainsanat: palvelutarve, ukrainalaiset 
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Tieteellinen esitys 
Mariia Baliasina, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Tarpeellista tietoa  ilman tarpeettomia sanoja 
 
Kielikoulutuksen ja työharjoittelun lisäksi motivaation lisääntyminen ja oman polun selkeyttäminen 
ovat tärkeitä maahanmuuttajille. 
 
Keväällä 2022 Lahden OSKELAB -hankkeen voimin toteutettiin Hybridillä koulutukseen ja 
työelämään -kurssi, jonka aikana ohjattiin kolmeatoista maahan muuttanutta eri-ikäistä naista. 
Lyhyt kurssi ei sisältänyt varsinaisesti suomen kielen opiskelua, vaan sen tavoitteena oli tukea 
osallistujia heidän hakeutuessaan opiskelemaan tai työllistymään kotoutumiskoulutuksen 
päättyessä sekä kehittää valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti ammattikorkeakouluopinnoissa sekä 
työskenneltäessä digiympäristössä. 
 
Tavoitteet määriteltiin seuraavanlaisiksi: 
 
1. Toiminnallisen sanavaraston laajentaminen opiskelu- ja työkäyttökonteksteissa. Oman polun 
etenemiseksi maahan muuttanut tarvitsee laajaa kielenkäyttöä erilaisissa ympäristöissä, jotka 
tukevat tosielämän kysymyksien ratkaisemisessa (Duff 2019, 18). 
 
2. Digiosaamisen laajentaminen. Digitalisaatio on tullut yhä olennaisemmaksi osaksi 
korkeakoulutusta ja työtä, silti on tärkeä, että maahan muuttanut saa vahvistusta digitaitoihinsa. 
 
3. Tuki tulevaan opetukseen ja työelämään.  
 
Kurssin aikana yritetään vahvistaa osallistujien asennetta työmarkkinoilla. Kun ammatillinen 
menestys on monelle tärkeää (ks. Dörney & Ushioda 2009, 28–29), pyritään vaikuttamaan myös 
osallistujien motivaatioon. 
Asetetut tavoitteet määrittelevät työskentelytavat, silti kurssin tulee sisältämään erityyppisiä 
tehtäviä osallistujien kokemuksien rikastuttamiseksi. Digitaidot korostuivat kaikkien sisältöjen  
kohdalla. 
 
Kurssin loppuvaiheessa kerättiin osallistujien palautetta. Palautetta antajien mielestä kurssi on 
tuonut heille jotain uutta. Mielenkiintoisimpina pidettiin kurssin aiheita, jotka liittyivät  
ammattikorkeakouluun ja opiskeluun. Palautteissa korostettiin motivaation lisääntymistä ja oman 
polun selkeyttämistä. 
 
OSKE LAB -hanke pyrkii jatkossakin vastaamaan korkeakoulutettujen ja korkeakoulutukseen  
hakeutuvien maahan muuttaneiden tarpeisiin yhteistyössä Päijät-Hämeen alueen toimijoiden 
kanssa. Hybridillä koulutukseen ja työelämään -kurssi toteutetaan uudestaan syksyllä 2022. 
 
Avainsanat: motivaatio, maahanmuuttaja, tuki 
 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: artikkeli LAB Health Annual Review 2022:ssa  
(julkaistetaan  syksyllä 2022) 
Katri Kämäräinen, LAB-ammattikorkeakoulu 
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Palautetta Arjen apu -hankkeessa saadusta avusta 
 
Arjen Apu -hanke on AMIFin rahoittama hanke 1.9.2020- 31.12.2022. Kohderyhmäläisille tehdään 
kysely, jossa selvitetään, minkälaista apua kohderyhmäläiset ovat hankkeen aikana saaneet. 
 
Arjen Apu -hanke on AMIFin, Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, rahoittama 
hanke, jonka toteutusaika on 1.9.2020- 31.12.2022. Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan 
saaneet maahanmuuttajat, erityisesti afganistanilais- ja eritrealaistaustaiset (yli 70%). Tavoitteena 
on tarjota vapaaehtoisten avulla maahanmuuttajille arkilähtöistä henkilökohtaista tukea ja 
neuvoja sekä omakielisiä tieto- ja taitopajoja eri aiheista. Hankkeen toimintana on ollut Olohuone-
toiminta lähitoteutuksena sekä Zoomissa, Zoom-tapaamiset omankielisten ohjaajien vetäminä, 
tieto- ja taitopajat, nuorten tapaaminen sekä vapaaehtoisten tekemät avustustehtävät 
Olohuoneessa ja keikka tehtävät Olohuoneen ulkopuolisena aikana. 
 
Elokuuhun 2022 mennessä kaikkiaan 176 kolmannen maan kansalaista on osallistunut hankkeessa 
järjestettyyn koulutukseen ja/tai tieto- ja taitopajoihin sekä 59 kolmannen maan kansalaista on 
saanut hankkeen aikana asumiseen liittyvää neuvontaa ja tukea. Kotoutumistoimenpiteistä on 
hyötynyt yli 200 kolmannen maan kansalaista. 
 
Arjen Apu -hankkeessa toteutetaan lokakuussa 2022 kysely, jossa kerätään hankkeen 
kohderyhmäläisiltä palautetta. Kyselyyn odotetaan osallistuvan ainakin puolet hankkeen 
kohderyhmäläisistä. Haastattelijoina toimivat kaksi hankkeen omankielistä ohjaajaa. 
 
Kyselyssä selvitetään, ovatko kohderyhmäläiset saaneet hankkeessa apua kodin turvallisuuteen, 
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, koulunkäynnin tukemiseen, harrastusmahdollisuuksiin 
tutustumiseen, suomalaiseen työelämään oleskeluluvan ja kansalaisuuden hakemiseen sekä mitä 
apua hän tarvitsee jatkossa. 
 
Kyselystä saatavaa palautetta tullaan hyödyntämään, kun kehitetään Lahden alueen 
maahanmuuttajien palveluita. 
 
Avainsanat: maahanmuuttajat, arjen apu, kysely 
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Tieteellinen esitys 
Milla Mäkinen, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Kokemustietoa monimuotoistuvasta palveluekosysteemistä 
 
Olen tutkinut Lapiin yliopistoon vuodesta 2017 lähtien tekemässäni väitöskirjatutkimuksessa 
erilaisia sosiaaliapalveluita moninaistuvana palveluekosysteeminä. Keskeinen 
tutkimuskysymykseni on: mitä kokemuksellinen tieto kertoo moninaistuvasta erilaisten 
sosiaalipalveluiden palveluekosysteemistä: sen muodosta, osista, relaatioista ja tuotoksista?  
 
Tutkimukseni pohjaa niiden ihmisten kokemukselliseen tietoon, joiden tieto on moninaistuvan 
erilaisten sosiaalipalveluiden palveluekosysteemin ymmärtämisen näkökulmasta ensisijaista. Näitä 
ihmisiä ovat Suomeen aikuisina eri maista muuuttaneet aikuiset, jotka ovat joskus asioineet 
suomalaisissa sosiaalipalveluiossa, Suomeen aikuisina muuttaneiden aikuisten hyvinvoinnin 
lisäämiseen erikoistunet sosiaalipalveluiden työntekijät sekä sosiaalipalveluissa asiakkaiden ja 
työntekijöiden kanssa toimivat tulkit. Tutkimukseni koostuu vuosina 2019-2022 tehdystä 
strukturoimattomasta havainnoinnista, puolistrukturoiduista kertomushaastatteluista sekä 
virtuaalisista työpajoista. Tutkimukseeni osallistui vuosien aikana yhteensä 33 henkilöä.  
 
Esittelen tiedepäivillä väitöskirjatutkimuksestani nousevia havaintoja siitä, mitä mikrotasolla 
muodostuvat kokemukset kertovat meille moninaistumisesta ja sosiaalipalveluiden 
palveluekosysteemistä. Havaintoni ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voi nostaa keskusteluun 
myös laajemmin moninaistumisen ja julkisen palvelujärjestelmän kehittämisen yhteydessä. 
 
Avainsanat: moninaistuminen, julkisten palveluiden kehittäminen 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: väitöskirjatutkimus (kesken) 
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Tieteellinen esitys 
Marja Kiijärvi-Pihkala, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Hoitotyö vaatii digitaalista osaamista 
 
Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut lisääntyvät hoito- ja hoiva-alalla. Tämä vaatii työntekijöiltä 
uudenlaista osaamista. Minkälaisia valmiuksia ulkomailta saapuneilla hoitajilla on? 
 
Työvoimapula-alat kehittävät keinoja rekrytoida osaajia ulkomailta. Esimerkiksi hoito- ja hoiva-
alalla on meneillään yhteistyömalleja, joissa kotimaassaan hoitoalalle koulutettuja 
täsmäkoulutetaan edelleen Suomessa hyödyntäen mm. oppisopimuskoulutuksen tuomia 
mahdollisuuksia ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.  
 
Esitys perustuu kyselytutkimukseen, jossa filippiineiltä tulleilta hoitoalan opiskelijoilta selvitettiin 
heidän hoitoalaan liittyviä digitaalisia valmiuksiaan. Täydentävillä haastatteluilla selvittettiin, mitkä 
asiat estävät ja toisaalta edistävät teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. 
Tutkimuksen tulokset auttavat koulutuksen järjestäjien tukemaan uusia alalle tulevia näissä 
kysymyksissä. 
 
Tutkimus keskittyi kotihoitoon ja siellä käytettäviin ratkaisuihin. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi 
The European Digital Competence Framework for Citizens. 
 
Avainsanat: digitaalinen kompetenssi, hoito- ja hoiva-ala 
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Mitä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen 

Lifelong learning approach 
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Tieteellinen esitys 
Tuija Oikarinen, LUT-yliopisto 
Mari Merenluoto, Lahden yliopistokampus 
Saara Vauhkonen, Mikkelin yliopistokampus 
 
Pelitapahtuma lukiolaisille monitoimijaisessa yhteistyössä 
 
Pelitapahtuman avulla lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen ja lukiolaisten 
innostaminen korkeakouluopintoihin. 
 
Lahden alueella halutaan kehittää yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen välillä, antaa lukiolaisille 
kosketuspintaa korkeakouluihin ja herättää mielenkiintoa korkeakoulutukseen. Tavoitteena on 
rakentaa toimintamalli, joka voidaan liittää osaksi Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, LAB-
ammattikorkeakoulun sekä Lahden sivistystoimen JunnuYliopisto-konseptia, ja joka on vuosittain 
toistettavissa ja monistettavissa myös muualle. Monen toimijan yhteistyön rakentaminen on 
monimutkaista ja aikaa vaativaa. Toimintamallin rakentamiseksi luodaan lukion 2-luokkalaisille 
tarkoitettu pelitapahtuma ”Veden armoilla”. Siinä lukiolaiset osallistuvat työpajoihin, joissa eri 
näkökulmista etsitään ratkaisua pilaantuneeseen juomaveteen. 
 
Pelitapahtuma pilotoitiin ensimmäisen kerran 8.9.2021. Siinä kokeiltiin erilaisia tieteellisiä 
lähestymistapoja sekä pelillisyyden ja osallistumisen muotoja arvoituksen eli saastuneen veden 
ratkaisemiseksi. Pilotoinnista kerättiin palaute tapahtumaan osallistuneilta 71 lukiolaiselta, 6 
lukion opettajalta ja 11 eri tieteenalojen asiantuntijalta, jotka toimivat työpajojen vetäjinä. 
Saadussa palautteessa korostui viestinnän ja yhteisen tavoitteen merkitys monitoimijaisessa 
yhteistyössä. Eri osallistujatahojen on ymmärrettävä kokonaisuus sekä oma panoksensa 
kokonaisuuden yhteisessä rakentamisessa.  
 
Toisen kerran pelitapahtuma pilotoidaan 6.10.2022. Tapahtumasta kerätään jälleen palaute 
kaikilta osallistujatahoilta. Lahden Tiedepäivän esityksessä kerrotaan, mitkä osallistuneiden 
lukiolaisten, opettajien ja työpajoja vetäneiden korkeakoulujen asiantuntijoiden kokemukset 
olivat. Esityksessä avataan, miten toimintamallin kehittäminen on edennyt ja mihin 
monitoimijaisen yhteistyön kehittämisessä on syytä kiinnittää huomiota. 
 
Toimintamallia rakennetaan Opetushallituksen rahoittamassa ’Monitieteinen pelitapahtuma 
oppimisympäristönä’ -hankkeessa yhteistyössä Lahden kaupungin, Lahden yliopistokampuksen 
koordinaatioyksikön ja LUT-yliopiston kesken. 
 
Avainsanat: lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö, pelitapahtuma lukiolaisille 
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Taina de Carvalho, Metropolia University of Applied Sciences 
 
Arts-based eco-social approach in primary school setting 
 
How can the application of an arts-based eco-social approach in the Finnish primary school system 
help address the environmental crisis? 
 
This study is part of my master’s thesis in creativity and arts in health and social fields, which I am 
undergoing at Metropolia University of applied sciences. The study aims to examine the 
application of an arts-based eco-social approach in the Finnish primary school system in response 
to the ecological crisis. The study bases its proposed approach on the educational objectives for 
environmental education outlined in the Finnish national curriculum and the more general 
environmental education principles established internationally. It also seeks to follow more recent 
recommendations while remaining open to new possibilities. 
 
The study was conducted in a class of 6th-grade students in a primary school in Southern Finland. 
The group consisted of 23 students, their teacher, and the teacher’s assistant. The process 
occurred throughout six sessions during the participants' regular school day. The study explored 
how an arts-based pedagogical approach can increase participants' sense of connectedness with 
their environment, nurture eco-social qualities in them and encourage them to have a peaceful 
impact on the world. A triangulated phenomenological approach was used for data collection and 
analysis and within the framework of expressive arts therapy. 
 
Key concepts related to the current eco-social crises and education will be discussed. The notion 
of interconnectedness awareness as a supporter of personal and eco-social wellbeing will be 
presented as well as what skills and values must be encouraged in students regarding the current 
crisis. Finally, the arts-based eco-social pedagogical approach will be described.  
 
The application of the approach might inspire a redefinition of the educational field in light of the 
current global situation, enabling a transformation to take shape. 
 
Key words: arts, eco-social crisis, environmental education, phenomenology 
 
Publication on which the abstract is based: master's thesis 

  



 40 

Scientific presentation  
Afnan Zafar, LAB University of Applied Sciences 
 
Understanding the global citizenship and diversity management 
 
Understanding the global citizenship (GC) and diversity management (DM) concepts in higher 
education can be a good starting point for European students to grasp the overall concept of 
globalisation. 
 
Understanding the global citizenship (GC) and diversity management (DM) concepts in higher 
education can be a good starting point for European students to grasp the overall concept of 
globalisation in the world. The GLOBDIVES project at LAB University of Applied Sciences, Finland, 
aims to create a framework for teaching GC and DM as a part of higher education studies in the 
form of a 5-ECTS online course and a toolkit for teachers in higher education. The course will help 
teachers to improve and include GC and DM principles in their future courses. This article focuses 
on the quantitative data collected from students, and experts on the topic of GC and DM from 
educational institutions, companies, and organisations in all project partner countries to create a 
joint European view on the concepts and their focal points for teaching. The study explores the 
participants' understanding of GC, and DM and their associated importance with Sustainable 
Development Goals (SDGs). The quantitative data collection is ongoing in five participating 
countries namely Finland, Spain, Romania, Lithuania and Germany. The expected results and 
conclusion will be available at the start of November 2022, which will be added to the final 
presentation. 
 
Key words: Global Citizenship, Diversity Management, Organisations 
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Tieteellinen esitys 
Markus Halonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Sanna Kangas, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Opiskelijahyvinvoinnin lisäämisen työkalut 
 
Lisääntynyt kuormitus on tuonut haasteita opiskelijahyvinvoinnille. Hyvinvointi- ja 
mentorointitaidot toimivat arvokkaina työkaluina niin yksilö-, kuin yhteisötasolla. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on äärimmäisen tärkeää. 
Korkeakoulu-opiskelijoiden terveystutkimuksesta (KOTT) saadaan monipuolinen tilannekuva 
opiskelijoiden terveydestä ja opiskelukyvystä. Viimeksi vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa 
havaittiin, että korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet ja 
psyykkinen oireilu on yleisempää korkeakouluopiskelijoilla kuin koko väestössä. Lähes kolmannes 
vastaajista ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Yksinäisyyttä koki 
melko usein tai jatkuvasti yli 24% vastaajista. 
 
OKM:n rahoittama Tikissä työelämään hanke toteutettiin 1.9.2019-31.8.2022. Hankkeessa 
kehitettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edellytyksiä edistäviä toimenpiteitä osana 
korkeakouluopiskelua.  
 
Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin kaikille avoin monialainen opintojakso, jonka tavoitteena 
oli toimia koulutuksena vertaismentoroinnille, sekä antaa työkaluja opiskelijalle oman 
hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Sisältöjen keksiössä olivat vertaismentoroinnin 
periaatteet, sisältö ja toteuttaminen sisältäen myös mentoroinni harjoittelua käytännössä. Muita 
teemoja opintojaksolla olivat vuorovaikutus, psykologiset taidot sekä hyvinvoinnin eri osa-alueet. 
Opintojakso toteutettiin kaksi kertaa, jolloin toteutusta oli mahdollista kehittää palautteiden 
myötä. Arviointi ja palaute kerättiin sekä suullisesti, että kirjallisessa muodossa numeeristen ja 
sanallisten arvioiden kautta.  
 
Opiskelijat kokivat opintojakson tuoneen osaamista hyvinvoinnista niin itsensä kehittämisen 
kannalta, mutta myös ymmärrystä toisen ihmisen kohtaamisesta. Vuorovaikutus ja siihen liittyvät 
taidot koettiin hyvin keskeisinä taitoina, ja mentorointiharjoittelun aikana käydyt keskustelut 
toivat esiin merkityksellisiä havaintoja. Saadun osaamisen koettiin olevan tärkeää ja sovellettavissa 
niin omassa arjessa, opiskelussa, kuin työelämässäkin. 
 
Avainsanat: Korkeakouluopiskelu, hyvinvointi, yhteisöllisyys 
 

Julkaisu, johon abstrakti perustuu: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-417-2 
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Posteriesitys 
Sini Roine, LAB-ammattikorkeakoulu 
Ulla Saarela, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia 
 
Verkkokoulutuksilla pyritään parantamaan yrittäjien, yritysten työntekijöiden sekä työttömien 
sovellusosaamista. 
 
Nykypäivänä vaaditaan yhä enenevissä määrin päivittyviä digitaitoja. Digitaidoiksi luetaan tässä 
yhteydessä arkipäivää helpottavien sovellusten käyttöosaamista sekä tietoturvaosaamista.  
 
Yrittäjät, yksittäiset yritysten työntekijät sekä työttömät voivat jäädä digitalisaatiossa ulkopuolelle. 
Haaste on havaittu myös Etelä-Karjalassa. Haasteeseen toivotaan vastausta. 
 
Oman osaamisen päivittämisessä on tärkeää, että tunnistaa työtä helpottavat välineet, joiden 
avulla voi pitää yhteyttä omaan verkostoonsa sekä yhteistyökumppaneihin, pitää omat projektit 
hallinnassa eli säästää aikaa sekä markkinoida omaa osaamistaan.  
LAB-ammattikorkeakoulu vastaa toiveisiin kohdennetuilla verkkokursseilla. Maksuttomat 
verkkokurssit valmistuvat vuoden 2023 aikana. Tätä ennen kohderyhmiltä kerätään tietoa ja 
suunnitellaan kurssisisällöt verkkoalustalle.   
 
Verkkokurssit toteutetaan osana DITTO – digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia 
– hanketta. LAB-ammattikorkeakoulun vetämää hanketta rahoittaa Euroopan unionin 
sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  
 
Tiedepäivän posteriesitys toteutetaan yhteistyössä kolmen Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla 
toteutettavan hankkeen kesken, joissa kaikissa on keskiössä digitaitojen parantaminen. 
 
Avainsanat: digitalisaatio, verkkokurssi, oppiminen 
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Posteriesitys 
Rami Viksilä, LAB-ammattikorkeakoulu 
Ari Hautaniemi, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen 
 
Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen, DUTEn tavoitteena on Päijät-Hämeen 
yrityselämän osaamisen kehittäminen, uusia teknologioita ja digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. 
 
Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen, DUTEn tavoitteena on Päijät-Hämeen 
yrityselämän osaamisen kehittäminen, uusia teknologioita ja digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.   
DUTE vie digitalisaation osaksi organisaatioiden oppimiskulttuuria, tehostaen niiden toimintaa ja 
kansainvälistymistä sekä elpymistä koronapandemiasta. 
 
Monella yrittäjällä on tietoja ja taitoja, joita alueen muut yrittäjät pystyisivät hyödyntämään oman 
toimintansa tehostamisessa ja kehittämisessä, toimialasta riippumatta. Nämä kyvykkyydet voivat 
liittyä joko yrityksen omaan substanssialaan tai esimerkiksi ajanhallintaan, johtamiseen tai 
resurssitehokkuuteen yleisesti.   
 
Tämä hiljainen tieto tehdään DUTEssa nähtäväksi luomalla alueen yrittäjille suunnattu digitaalinen 
oppimisalusta, jossa on yhtäältä yleistä osaamista kasvattavia asiantuntijasisältöjä, ja toisaalta 
alueen yrittäjien DUTE-tiimin tuella tuottamaa sisältöä, joka edistää koko alueen osaamisen 
kasvua ja ideoiden leviämistä.  
 
DUTE luo vuoden 2022 aikana digitaalisen oppimisalustan, jossa voit jakaa omaa osaamistasi sekä 
oppia uutta, niin muilta yrityksiltä kuin myös yritystoiminnan kehittämisen asiantuntijoilta, aina 
kuluttajapsykologiasta muotoiluajatteluun, hakukonemarkkinoinnista digitaalisen myynnin 
kasvattamiseen.  
 
DUTE on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin 
toteuttama hanke, joka rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia 
toimia.  
 
Tiedepäivän posteriesitys toteutetaan yhteistyössä kolmen Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla 
toteutettavan hankkeen kesken, joissa kaikissa on keskiössä digitaitojen parantaminen. 
 
Avainsanat: liiketoiminta, yrittäjyys, muotoilu, osaaminen, teknologia, elinikäinen oppiminen 
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Posteriesitys 
Joanna Vihtonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Mobiili mikro-oppiminen tukee yritysten jatkuvaa oppimista 
 
Työpaikoilla opitaan asioita yhä enemmän mikro-oppimisen avulla. Etenkin pienet yritykset 
tarvitsevat osaamisensa kehittämiseen lyhyitä tietoannoksia mobiilissa oppimisympäristössä. 
 
Mikro-oppimisella tarkoitetaan oppimistapaa, jossa lyhytkestoisten ja nopeasti omaksuttavien 
tietoiskujen avulla otetaan asioita haltuun pala kerrallaan. Tietoannoksia täydentävät osaamista 
testaavat testit ja sisällössä voidaan käyttää pelillisyyttä.  
 
Mikro-oppiminen on käsitteenä vielä vieras, vaikka lyhyet tietoannokset ovat monessa asiassa 
korvanneet laajat, kokonaisuutta kartoittavat oppimissisällöt. Erityisesti muutaman minuutin 
kestoiset opastusvideot ovat yleisiä.  Pieniin osiin pilkotun informaation avulla oppiminen on 
tuttua erityisesti nuorelle työntekijäpolvelle. Lisäksi lähes jokaisen käytössä oleva älypuhelin 
mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. 
 
William ja Ester Otsakorven Säätiön rahoittamassa ja LAB-ammattikorkeakoulun rahoittamassa 
Mobiili mikro-oppiminen oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa selvitetään, miten yritykset 
toteuttavat mikro-oppimista ja millaisia prosesseja siihen liittyy. Kehittämistyön kohderyhmänä 
ovat eteläkarjalalaiset pk-yritykset, jotka voivat hyödyntää digitaalisia alustoja liiketoimintansa 
kehittämisessä. 
 
Hankkeessa on havaittu, että digitaalisesti kehittyneet organisaatiot hyödyntävät mikro-oppimista 
monipuolisesti. Itsenäisesti opiskeltavia ja pieniin osiin pilkottuja verkkoalustalla olevia 
oppimissisältöjä käytetään niin pakollisten, esim. juridisten sisältöjen osaamisen testaamiseen tai 
vapaaehtoisten, vaikkapa työhyvinvointiin liittyvien asioiden opastamiseen. Mikro-oppimisen 
lisäksi osaamista voidaan tukea lähivalmentamisella.  
 
Kun oppimisen etenemistä mallinnetaan ja käyttökohteita tarkastellaan, mikro-oppimista voivat 
entistä helpommin hyödyntää ja kehittää edelleen niin yritykset kuin oppilaitoksetkin. Etenkin 
pienet yritykset tarvitsevat osaamisensa kehittämiseen helposti saavutettavia mobiileja 
oppimisympäristöjä.  
 
Tiedepäivän posteriesitys toteutetaan yhteistyössä kolmen Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla 
toteutettavan hankkeen kesken, joissa kaikissa on keskiössä digitaitojen parantaminen. 
 
Avainsanat: digitaalisuus, verkko-oppiminen,mikro-oppiminen, pk-yritykset, jatkuva oppiminen 
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Posteriesitys 
Jukka Paatero, LUT-yliopisto 
Barkat Bhayo, LUT-yliopisto 
Harri Eskelinen, LUT-yliopisto 
Paula Immonen, LUT-yliopisto 
Markku Kuosa, LUT-yliopisto 
Aleksi Mankonen, LUT-yliopisto 
Juho Ratava, LUT-yliopisto 
Mikko Äijälä, LUT-yliopisto 
 
Verkko-opetus matematiikan ja fysiikan massakursseilla 
 
Tasokas ja vuorovaikutteinen verkko-oppimisympäristö tukee opiskelijoiden hyvinvointia tekniikan 
alan koulutusohjelmien matematiikan ja fysiikan massakurssien opetuksessa. 
 
Verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen on ollut keskiössä, kun LUT-yliopiston tekniikan alan 
matematiikan ja fysiikan perusopetusta on viime vuosina uudistettu aktiivisesti. Samanaikaisesti 
kurssien opiskelijamäärät ovat kasvaneet rajusti mm. kansainvälisten opetusohjelmien 
menestyksen vuoksi. Kyseinen kasvu lisää paineita arvioinnin automatisointiin ja itseopiskelun 
monipuolisempaan mahdollistamiseen. Toisaalta opetuksen siirtäminen automatisoituun 
verkkoympäristöön mahdollistaa opetustiimin työajan kohdentamisen pedagogiseen 
kehitystyöhön sekä opiskelijoiden henkilökohtaiseen tukemiseen. 
 
Opintojaksojen kehityksessä pyritään edistämään opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia 
jakamalla opiskelukuormaa formatiivisen ja jatkuvan arvioinnin kautta tasaisesti koko 
opintojakson ajalle. Etäopiskelijoiden tarpeita huomioidaan joustavuudella, nopealla palautteen 
saannilla, sekä matalan kynnyksen viestinnällä. Monipuolisten ja pedagogisesti tasokkaiden 
automatisoitujen tehtävien lisäksi verkkoympäristö mahdollistaa uudenlaisten oppimista 
syventävien menetelmien hyödyntämisen. Erilaiset oppijat ja lähtötasot huomioivilla 
monipuolisilla aineistoilla pystytään edelleen lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia. 
 
Opetuksen kehitystyön ja siihen liittyvän reflektion tukena käytetään matematiikanopetuksen 
automatisoidun formatiivisen arvioinnin sekä hyvinvointipedagogiikan viitekehyksiä. Niiden lisäksi 
kehitystyön tukena käytetään SWOT-analyysia ja opiskelijoilta kerätyn ja jatkossa kerättävän 
palauteaineiston analyysia. Palautetta kerätään kuormittavuuden, ajankäytön, 
opetusmenetelmien mielekkyyden ja opiskelijoiden motivaation osalta. Lisäksi seurataan 
keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän ja kurssiarvosanojen kehitystä. Kaikkiaan hankkeessa 
hyödynnetyt viitekehykset ja analyysit osoittavat, että valmisteltu opetuksen kehitystyö tuottaa 
kursseja, jotka hyvin jäsennettyjä, vuorovaikutteisia, sekä opiskelijoiden hyvinvointia tukevia. 
 
Avainsanat: verkko-oppiminen, automatisoitu arviointi, opiskelijoiden hyvinvointi 
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YHTEINEN MUKKULA  

– Lähiöasukkaiden kokemana 
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Tieteellinen esitys 
Satu Parjanen, LUT-yliopisto 
 
Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin rakentuminen Mukkulassa 
 
Esityksessä tarkastellaan Mukkulan lähiön kehittämistä sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi -
käsitteen avulla. Esitys pohjautuu Yhteinen Mukkula -hankkeessa tehtyyn tutkimukseen. 
 
Lähiöiden kehittämistä voidaan lähestyä sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi -käsitteen 
kautta, jolloin tavoitteena on luoda lähiöön sosiaalisten innovaatioiden syntymistä tukeva ja 
mahdollistava innovaatioympäristö. Sosiaalisten innovaatioiden tarkoituksena on ratkaista 
lähiöissä tunnistettavia haasteita, jotka liittyvät mm. yhteisöllisyyden tukemiseen, viihtyisyyden 
lisäämiseen ja alueen elinvoimaisuuden tukemiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
tarkastella sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin rakentumista Mukkulassa. Aineisto on 
kerätty Yhteinen Mukkula -hankkeen aikana toteutetuista kyselyistä, haastatteluista sekä 
asukaslähtöisistä kokeiluista. Tunnusomaista sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemeille on 
toimijoiden moninaisuus. Esimerkiksi Mukkulan lähiön tapauksessa toimijajoukko muodostui niin 
julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoista sekä alueella asuvista ja työskentelevistä 
ihmisistä. Näillä toimijoilla on erilaisia rooleja ja nämä roolit voivat vaihdella kulloisenkin 
kehitettävän asian suhteen. Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin rakentuminen edellyttää 
erityistä välittäjätoimintaa, mikä törmäyttää ja motivoi toimijoita yhteiseen kehittämiseen. 
Kehittämisen jatkuminen edellyttää yhteisen vision tarkentumista sekä konkreettisen 
kehittämisfokuksen tarkentumista, johon toimijoiden on mahdollista sitoutua. Tärkeää on myös, 
että uusia kiinnostavia toimijoita saadaan mukaan, jotta ekosysteemissä toteutuu tietynlainen 
vaihtuvuus toimijoiden suhteen. Oleellista on myös huomata, että toimijat eivät välttämättä 
sijaitse ainoastaan Mukkulassa, mutta itse toiminta kohdistuu Mukkulaan ja kehittämistoiminnan 
ensisijainen hyötyjä on mukkulalainen. 
 
Avainsanat: sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi, sosiaalinen innovaatio, lähiö, Mukkula 
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Tieteellinen esitys 
Mirja Kälviäinen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Eeva Aarrevaara, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Käyttäjälähtöinen tutkimus ja kokeilut Mukkulassa 
 
Mukkulan asukkaat toivovat tutkimuksen mukaan ostarin alueelle yhteistä kohtaamispaikkaa. 
Viime keväänä tätä konseptia kokeiltiin kahden viikon ajan Kohtaamisten Kontit -tapahtumana. 
 
Ympäristöministeriön lähiöohjelmaan kuuluvaa tutkimushanketta on toteutettu vuodesta 2020 
yhteistyössä LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tutkimustiimissä. Korona vaikutti 
mahdollisiin tutkimusmenetelmiin merkittävästi ja rajoitti mahdollisuuksia yhteisten tilaisuuksien 
järjestämiseen.  
 
Vuonna 2021 laadittiin asukkaille karttapohjainen asukaskysely sekä sähköisesti että 
paperilomakkeella. Paperilomake oli suositumpi ikääntyneiden vastaajien keskuudessa ja 
mahdollisti tutkimuksessa tämän ikäryhmän tavoittamisen koronasta huolimatta. Kyselyn tulokset 
kuvasivat eri näkökulmista mukkulalaisten kokemuksia alueestaan asuinympäristönä sekä toiveita 
tulevaisuuden kehittämisestä liittyen esimerkiksi ostoskeskuksen ympäristöön ja palveluihin. 
Tuloksista ilmeni, että asukkaat arvostavat aluettaan, kuten sen monipuolisia viheralueita ja 
reittejä, mutta toivovat esimerkiksi ostarin alueelle yhteistä kohtaamispaikkaa ja istumapaikkoja 
sekä lisäpalveluita. Ostari on alueen keskipiste, jonka palveluja käytetään mutta toisaalta alue 
koetaan osittain turvattomaksi ja epäviihtyisäksi nykyisellään. Myös palaneen ostarin alue 
herättää monissa ikäviä muistoja.  
 
Useampien opiskelijaprojektien havainnot vahvistivat ideaa järjestää tilapäinen tapaamispaikka 
asukkaille Mukkulan ostarille. Tämä toteutettiin huhtikuun lopussa 2022 kahden viikon aikana. 
Tutkimusryhmä kutsui konteille mukkulalaisia ja lahtelaisia yhdistyksiä ja toimijoita esittelemään 
toimintaansa ja tekemään sitä tutummaksi asukkaille. Tavoitteena oli myös esitellä toimijoita 
toisilleen. Haluttiin myös selvittää, millaisena asukkaat kokevat tämäntyyppisen määräaikaisen 
kokeilun. Saadun palautteen perusteella eri toimijat ja asukkaat pitivät kokeilua onnistuneena ja 
jäivät kaipaamaan samantyyppistä pysyvää toimintatilaa alueelle. Kokeilu osoitti, että myös 
kevyillä järjestelyillä voidaan tuoda merkittävä parannus ostarin toiminnoille ja luoda asukkaille 
sekä toimijoille mahdollisuuksia tapaamiseen monin eri tavoin. 
 
Avainsanat: asukaskysely, kokeilu, asuinympäristö, viihtyisyys 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Marraskuussa ilmestyvä tutkimusraportti. 
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Tieteellinen esitys 
Sara Ikävalko, LAB Muotoiluinstituutti 
Linda Vanni 
 
Kurkistus kaupunkimuotoilun matkaan - Lasten ja nuorten Mukkula 
 
Kaupunkimuotoilussa on kyse ihmislähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta aluekehittämisestä. Sen 
tavoitteena on edistää kaikille paremman ja sosiaalisesti kestävämmän kaupungin rakentamista. 
 
Lasten ja nuorten Mukkula on kurkistus kaupunkimuotoilun matkaan Lähiöohjelma 2020-2022 -
hankkeessa. Lahden Mukkulan kaupunginosassa toteutettu aluekehityksen ja sosiaaliseen 
kestävyyden tarkastelu fokusoituu lasten ja nuorten kaupunkikokemusten ja näkökulmien 
tarkasteluun.  
 
Tavoitteena on ollut selvittää, miten lapset ja nuoret kokevat Mukkulan nykytilassaan sekä miten 
kaupunginosaa tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin kohderyhmän tarpeita ja toiveita. Työhön 
on osallistunut yli 80 LAB-ammattikorkeakoulun kaupunkimuotoilun opiskelijaa ja kolme 
opettajaa, sekä yhteensä yli 150 Mukkulan koulun 5-16 -vuotiasta oppilasta ja heidän 
opettajiaansa.  
 
Kaupunkimuotoilussa on kyse ihmislähtöisestä ja kokonaisvaltaisesta aluekehittämisestä. 
Tavoitteena on edistää kaikille paremman ja sosiaalisesti kestävämmän kaupungin rakentamista 
tuomalla suunnitteluun mukaan sellaisia näkökulmia, toimintamalleja ja prosesseja, jotka 
tavallisesti jäävät perinteisen kaupunkikehittämisen ulkopuolelle. Keskiössä on kaupunkikokemus, 
eli kokonaisvaltainen ymmärrys niistä monimuotoisista tekijöistä, joista ihmisten kokemus 
kaupungista rakentuu – läpileikaten kaupungin ympäristöä, palveluverkostoa ja strategiaa. 
Kaupunkimuotoilussa pyritään luomaan sekä lyhyen että pitkän aikajänteen huomioivia 
suunnitteluratkaisuja vuoropuhelussa kaupunkilaisten ja kaupunkikehittäjien kanssa. 
 
Kokonaisuus on koostunut kolmesta osuudesta: 1) tutkimuksellisesta osuudesta, 2) 
yhteissuunnittelun osuudesta sekä 3) kokeilujen osuudesta. Kaikissa vaiheissa 
kaupunkimuotoilutiimi on viettänyt aikaa kohderyhmän parissa heidän aidossa 
toimintaympäristössään. Käyttäjätutkimuksen löydöksiin, yhteiskehittämiseen ja kokeiluihin 
pohjautuen lapsille ja nuorille hyvinvointia tuottava tulevaisuuden Mukkulan kaupunginosa olisi 
yhteisöllinen, turvallinen, eheä ja kestävä sekä luova ja innovatiivinen.  
 
Puheenvuoro on keskustelun avaus ihmislähtöisempien kaupunkien kehittämiselle, millaisiin 
arvoihin ja mahdollisuuksiin kaupunkikehittäminen perustuu sekä ketkä siihen kutsutaan 
osallistumaan. 
 
Avainsanat: #kaupunkimuotoilu #kestäväkaupunki #lapset #nuoret #osallisuus #vuorovaikutus 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: tutkimusraportti, LUT julkaisusarja (julkaistaan 2022) 
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Tieteellinen esitys 
Anne Pässilä, LUT-yliopisto 
 
Taidelähtöiset menetelmät osallisuus- ja vaikuttamiskäytänteissä 
 
Kuvaan ja jäsennän kahden asukaslähtöisen ja taidelähtöisen menetelmän kehittämistä ja 
menetelmien hyödyntämistä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana sekä arjen sujuttajana 
lähiympäristössä. 
 
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on selvitetty Suomessa vuodesta 2007 lähtien. 
Selvitysten sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmien myötä tieto ja ymmärrys taiteen ja kulttuurin 
vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien 
soveltaminen eri aloilla on pikkuhiljaa yleistynyt. Yksi keskeinen teema on ollut taidelähtöisten 
menetelmien hyödyntäminen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana sekä arjen sujuttajana 
lähiympäristössä.  
 
Taidelähtöiset menetelmät voidaan luokitella taidemuodon pohjalta mm.  kuva- ja mediataiteen, 
kirjallisuuden ja kirjoittamisen, tanssin, esittävien taiteiden, draaman ja teatterin työtapojen 
mukaan. Menetelmien soveltamisessa on oleellista konteksti ja tarkoitus, jota ne palvelevat. 
Esimerkiksi yhteisöllisessä kehittämisessä, oppimisessa ja muutostarkoituksessa voidaan tavoitella 
seuraavia asioita: empatian ja tunnetiedon lisääntyminen, reflektointitaitojen ja reflektiivisten 
käytäntöjen lisääntyminen, yksilöllisen ja kollektiivisen luovuuden sekä kriittisen ajattelun 
edistäminen. Taidelähtöisten menetelmien avulla tuotetaan esiin konkreettinen tai 
vertauskuvallinen tilanne, jossa asioita voi nimetä, jäsentää, tolkullistaa (sense-making) ja 
merkityksellistää (meaning-making).   
 
Esityksessäni kuvaan ja jäsennän kahden asukaslähtöisen & taidelähtöisen menetelmän 
kehittämistä; ikärikkaiden Kokeneitten Kirja ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten Kartta-
menetelmien kehittämistä. Kokeneitten Kirja on narratiivinen menetelmä, jonka avulla kuvattiin 
Mukkulan lähiötä ikäihmisten kokemusten kautta ja pyrittiin luomaan sosiokulttuurista 
innostumisen tilaa ikääntymiselle.  Kartta-menetelmä taasen perustuu leikillisyyteen ja artefaktien 
hyödyntämiseen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallistamisessa oman asuinalueensa 
kehittämiseen. 
 
Taidelähtöisellä lähestymistavalla pyritään vastaamaan kysymyksiin, millaisena asutusalue 
näyttäytyy ihmisten kertomuksissa, miten ihmiset kokevat elinympäristönsä ja samalla oman 
menneisyytensä, nykyhetkensä ja asuinalueensa kehittämisen. 
 
Avainsanat: Taidelähtöiset menetelmät, kokemustieto, osallisuus 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Yhteinen Mukkula-lähiöohjelmahankkeen tutkimusraportti,  
LUT julkaisusarjassa. 
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Tieteellinen esitys 
Jarmo Rinne, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu/Juvenia 
Aki Lintumäki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu/Juvenia 
Anne Pässilä, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT-LAB) 
 
Kokemustarinoita Mukkulasta 
 
Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja toimijapositioiden tutkiminen ja analysoiminen nuoriin 
vaikuttavana yhteiskunnallisena vaikuttamiskokemuksena. 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian 
Nuorten lähiöosallisuus- ja aktiivisuus -hankkeen ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston 
Yhteinen Mukkula -hankkeen toteuttivat syksyn 2021 aikana yhteisvoimin Kokemustarinoita 
Mukkulasta-projektin, jossa toiminnan metodina oli taide ja tutkimuksen suuntana oli muutoksen 
pyrkivä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. 
 
Kokemustarinoita Mukkulasta projekti rakentui viidestä taideperustaisesta interventiosta 
Mukkulan asuinalueella ja kirjastossa. Kokonaisuus huipentui 14.12.2022 asuinalueen kirjastossa 
pitämäämme Kokemustarinoita Mukkulasta videoteoksen julkistamistilaisuuteen, jonka yhteyteen 
järjestimme lahtelaisille nuorille ja päättäjille suunnatun keskustelupaneelin teemalla arkipäivän 
politiikkaa. 
  
Projektissa tutkimme millaisia toimijapositiota nuoret ottavat omalla asuinalueellaan ja millaisena 
he kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdistämällä 
taiteellista työskentelyä ja tutkimusta mahdollistimme prosessin, joka tuotti uusia ja ennalta 
arvaamattomia merkityksiä sekä moniäänisiä tulkintoja ympäröivästä maailmasta. 
Työskentelymme eteni jatkuvan neuvottelun ja yhteisöllisten päätösten varassa. Projektissa 
tuotettu Kokemustarinoita Mukkulasta videoteos muodostui yhdessä eletyn prosessin tuloksena ja 
se ilmentää moniäänisesti nuorten sekä muun tutkimusryhmän kokemuksia ja tulkintoja Mukkulan 
lähiöstä. Mukkulan kirjastossa pidetyn tilaisuuden kokemusten perusteella keskustelupaneelien 
dialogin käynnistäminen vaatii käyttövoimakseen toiminnallisen prosessin avulla tehdyn 
tuotoksen, jota voidaan käyttää yhteisen keskustelun pohjana. 
 
Havaintojemme mukaan taideperustaista toimintatutkimuksen ja kanssatutkimuksen 
lähestymistavoilla voidaan luoda tasa-arvoinen ja luottamuksellinen suhde tutkijoiden ja 
tutkimukseen osallistuvien nuorten välille. Lisäksi prosessin aikana karttunut 
kulttuurihyvinvoinnillinen oppiminen ja kulttuurihyvinvoinnillisen pääoman kertyminen vahvisti 
nuorten itsetuntemusta ja kokemusta osallisuudesta. 
 
Avainsanat: Nuoret, vaikuttava osallisuus, taideperustainen toimintatutkimus, kanssatutkimus 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Yhteinen Mukkula, LUT-LAB tutkimusraportit (tulossa) 
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Scientific presentation  
Malahat Ghoreishi, LAB University of Applied Sciences 
 
The significant role of consumer choices and behavior for the circular economy 
 
In this presentation, the key role of consumers in creating circular products and services, as well as 
enabling factors for consumer choices for CE will be discussed. 
 
The transition towards sustainability and circular economy model have changed the way value is 
created for the end consumers. Although consumers are highly under the influence of companies 
in shaping demands for products, they are in the core of circular economy transition as they play a 
key role in creating and increasing demands for more sustainable and circular products and 
services.  
 
Companies and manufacturers affect on consumers’ demands by producing the products that they 
offer and will provide in the market. On the other hand, consumers’ behavior and choices affect 
significantly on upstream actions and decisions such as material use and product designs, and on 
downstream actions and decisions such as recycling and other processes in supply chains.  
 
While economic factors such as products’ prices are the most important concerns of many 
consumers, the importance of other factors in decision-making while purchasing and consuming 
products are less clear. The factors such as the available information for consumers, social factors 
for example community values, individual preferences and beliefs for example brand loyalty and 
personal values, have also huge influence on consumers’ choices. 
 
Building a circular economy requires a transformation of production-consumption systems. 
Recently, policymakers and societies have been highly concerned about the sustainability choices 
of the production and consumption systems. Circular consumption system is opposed to linear 
model of take-make-use-dispose. In circular economy, products and materials gain several life and 
remain in use cycle instead of ending into landfill to reduce waste and extraction of natural 
resources.  
 
As consumers, our everyday choices are in favor of either circular economy or linear model 
actions. For instance, the choice purchasing unpackaged vegetables will help to save the materials 
in producing packaging. Or a regular car service helps in maintaining the value of the parts and 
materials in the car as highest as possible. In all the stages of purchasing a product/service, use 
stage (product is functional), and end-of-use stage (product is not functional). 
 
Key words: Consumer behavior, circular economy, business models, circular design 

  



 54 

Scientific presentation  
Miika Marttila, LUT-yliopisto 
Mirja Mikkilä, LUT-yliopisto 
Ville Uusitalo, LUT-yliopisto 
Lassi Linnanen, LUT-yliopisto 
 
Community level circular economy solution for agriculture 
 
Assessing financial performance and environmental impacts of treating agricultural residues with 
anaerobic digestion and pyrolysis through life-cycle approach. 
 
Facing the global challenges of climate change and geopolitical instability, functioning of vital 
operations, such as agriculture, must be protected. Co-application of anaerobic digestion and 
pyrolysis technologies has been lately explored intensively but its economic and environmental 
impacts are yet inadequately documented. Lately, co-application of anaerobic digestion and 
pyrolysis technologies has been explored intensively but the financial and environmental impacts 
of the co-application are still inadequately documented. A three-step approach for technical, 
economic, and environmental assessment is applied for community level circular economy 
solution, in which sidestream biomasses of a Finnish agricultural locus are treated with a series-
connected anaerobic digestion and pyrolysis process. Process upgrades biological sidestreams of 
agriculture into biogas, organic fertilizers, and biochar to reduce the dependence on imported 
agricultural inputs in Finland. Upgradation of the sidestreams into valuable products diversifies the 
sources of livelihood for the farmers, reduces waste management costs, improves the utilization 
rate of biomasses, and decreases the environmental burden of agricultural operations. Utilizing 
anaerobic digestion and pyrolysis in an agricultural locus is expected to protect the security of 
supply of agricultural operators and offer a domestic solution towards sustainable and self-
sufficient agriculture. 
 
Key words: anaerobic digestion, pyrolysis, biochar, biogas, circular economy, agriculture 
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Tieteellinen esitys 
Paula Nurminen, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Hiuksista ja koirankarvoista materiaalia muovin korvaajaksi 
 
Hiukka 2.0 – Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana –hankkeessa tutkitaan ja 
kehitetään hius- ja karvakuiduista valmistettua hiukkamateriaalia mm. öljyntorjuntatuotteeksi. 
 
Hius on kestävää orgaanista kuitua, joka sitoo itseensä vettä, kemikaaleja ja öljyä. Hiukka 2.0 – 
Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana –hankkeessa tutkitaan ja kehitetään hius- ja 
karvakuiduista valmistetun materiaalin käyttömahdollisuuksia yhdessä 2021 alkaneen Hiukka Hyvä 
ympäristöprojektin kanssa. Hankkeen tavoitteena kehittää hiuksesta ja karvasta uutta 
hiukkamateriaalia muovin korvaajaksi sekä lisätä kampaamo- ja trimmausalojen tietotaitoa 
hiuksen ja karvan kierrättämisestä ja kiertotaloudesta. Hankkeessa luodaan Hiukka-ekosysteemiä 
sekä kehitetään yhdessä kampaamo- ja trimmausalojen kanssa uutta kiertotalouden mukaista 
liiketoimintaa. Tuotekehitystä ja tuotantoa kehitetään mm. öljyntorjuntaan. 
 
Hiukkamateriaalia testattiin XAMKin öljyntorjunnan tutkimus- ja testialtaalla imeytys- ja 
käyttäjätestauksin. Testillä selvitettiin eri orgaanisien kuitujen ja hiukka-tuotemallien 
käyttökelpoisuutta öljyntorjunnassa. Tuotteiden öljynimeytyskykyä testattiin eri öljyillä, ja 
öljykylläisyyttä tarkasteltiin suhteessa tuotteiden kuivapainoon. Lisäksi tehtiin erillinen 
imeytyskykytesti, jossa tuotetta verrattiin markkinoilla olevaan synteettiseen liinaan. 
Öljyntorjuntatuotteiden käyttäjätesti toteutettiin osana WWF:n öljyntorjuntajoukkojen 
koulutuspäivää. Osallistujat testasivat päivän aikana hiukkatuotteita vertaillen niitä markkinoilla 
oleviin synteettisiin vaihtoehtoihin. Testaajilta saatiin arvokasta palautetta ja kehitysideoita 
tuotekehityksen tueksi.  
 
Hiukkamateriaalin imeytyskyky on verrattavissa vastaavaan synteettiseen tuotteeseen. 
Hiukkamattoa voidaan käyttää uudelleen, kun se mankeloidaan välillä. Se kestää mankelointia 
paremmin kuin synteettinen liina. Käyttäjät hyötyivät ergonomiaa lisäävistä varsista. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hiukkamateriaalilla on potentiaalia öljyntorjuntatuotteena; 
sen avulla voidaan korvata osa tällä hetkellä käytettävistä synteettisistä tuotteista. Kehitystyö 
jatkuu yhdessä XAMKin uuden bioöljyntorjuntahankkeen kanssa. 
 
Avainsanat: #hiukkamateriaali #tuotekehitys #muotoilu #öljyntorjunta #orgaaninenkuitu 
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Tieteellinen esitys 
Kristian Melin, LUT-yliopisto 
 
Bioetanolin tehostettu tuotantoprosessi hakkeesta ja sähköstä 
 
Esityksessä esitellään miten tulevaisuudessa bioetanolia voitaisiin valmistaa nykyistä 
tehokkaammin jätepuusta ja sähköstä perustuen prosessisimuloinnin tuloksiin. 
 
Kannattava bioetanolin ja muiden biopolttoaineiden valmistus puusta vaatii monesti isot 
tuotantolaitokset ja niihin liittyen haasteena on riittävän puumäärän saatavuus kestävästi 
lähialueilta. Normaalisti kun puun sokerit hajotetaan sokereiksi ja tuotetaan hiivalla bioetanolia, 
voidaan saada enintään noin 200–300 litraa etanolia tonnia puun kuiva-ainetta kohti. Lisäksi 
saadaan muita sivutuotteita mm. ligniiniä ja biokaasua. Tässä työssä kehitettiin tehostettu 
bioetanolin tuotantoprosessi, yhdistelmällä olemassa olevissa tehdas ja pilot-mittakaavan 
laitoksissa käytettyjä prosessivaiheita. Prosessi perustuu biomassan kaasutukseen ja lisävedyn 
tuotantoon veden elektrolyysin avulla. Kokoprosessin saanto ja tuotantokustannukset arvioitiin 
prosessisimuloinnilla.  
 
Tulosten mukaan tehostetussa prosessissa voidaan tuottaa jopa 1500 litraa etanoli kuivaa puuta 
kohden. Uuden polttoaineen veroton litrahinta olisi arvion mukaan noin 0,56–0,74 euroa kun 
sähkön hinta on 45€/MWh ja biomassan hinta 20 €/MWh. Lisäksi se tuottaisi 75 prosenttia 
vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin bensiini. Prosessia voitasi lisäksi ajaa joustavasti 
käyttäen enemmän sähköä, kun esim. ylimääräistä tuuli ja aurinkosähköä on saatavilla 
kilpailukykyiseen hintaan tai vaihtoehtoisesti pelkkää puuta tuulettomina talvipäivinä. 
 
Avainsanat: bioetanoli, kaasutus, sähköpolttoaineet, teknistaloudellinen arviointi 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2022.796104/full 
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Posteriesitys 
Mari Eronen, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Uudet mahdollisuudet kierrätyslannoitteiden valmistuksessa 
 
Teollisiin lannoitteisiin liittyy monia haasteita, joita voidaan ratkaista kierrättämällä 
tehokkaammin erilaisten sivuvirtojen ravinteet. Tätä on tarkoitus tukea myös uudella 
lannoitelainsäädännöllä. 
 
Teollisten lannoitteiden valmistukseen liittyy useita ympäristöongelmia. Huomattava osa 
lannoitteista tuodaan muualta, ja vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen johdosta myös niiden 
hinnat ovat korkealla. Näitä ongelmia voidaan ratkaista hyödyntämällä erilaisten sivuvirtojen 
sisältämät ravinteet. Tähän tuo uusia mahdollisuuksia myös juuri voimaan astunut EU:n uusi 
lannoitevalmisteasetus.  
 
LAB-ammattikorkeakoulun 5R REFINERY-hankkeessa kehitetään kierrätyslannoitteita erilaisista 
sivu- ja jätevirroista kustannustehokkaasti, huomioiden uuden lainsäädännön mahdollisuudet. 
Tutkittavia jakeita ovat sellu- ja paperitehtailla syntyvä tuhka, viherlipeäsakka, kuitu- ja bioliete 
sekä yhdyskuntien puhdistamoliete. Sivujakeiden nykyiset käyttömahdollisuudet kartoitettiin 
tutkimalla kirjallisuustietoja ja aikaisempia tutkimustuloksia. Lisäksi sivujakeiden näytteistä 
teetettiin laboratorioanalyysit. 
 
Puun ja turpeen poltossa syntyvää ravinnepitoista tuhkaa hyödynnetään mm. metsälannoitteena, 
mutta käyttöä rajoittaa kadmiumin pitoisuus. Niukasti ravinteita sisältävää kuitulietettä 
hyödynnetään maanparannusaineena. Myös hygienisoitua puhdistamolietettä on voitu rajoitetusti 
käyttää lannoitteena. Haasteena voi olla korkea haitta-ainepitoisuus, mitä ei kuitenkaan todettu 
analysoiduissa näytteissä. Metsäteollisuudessa jäteveden käsittelyssä syntyvä typpipitoinen 
bioliete on tähän asti rinnastettu puhdistamolietteeseen. Hivenravinteita sisältävä viherlipeäsakka 
on haasteellinen sivujae, joka päätyy usein kaatopaikalle.   
 
5R-hankkeen laboratorioanalyysien tulokset tukivat aiempia tutkimustuloksia. Tutkittujen 
sivujakeiden sisältämät ravinteet tulisi saada tehokkaammin hyötykäyttöön. Haitallisten metallien 
pitoisuuksia voidaan pienentää esim. erilaisilla puhdistusmenetelmillä ja polttoprosessia 
kehittämällä. Lisätutkimuksilla ja käytännön kokeilla voitaisiin osoittaa sivu- ja jätejakeiden 
hyödyntämispotentiaali sekä käyttöturvallisuus. 
 
Avainsanat: kierrätysravinteet, lannoitelainsäädäntö 
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Posteriesitys 
Sini Roine, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Kestävän kehityksen älypakkaus lämpötilan sensorointiin 
 
Ympäristöystävällinen älypakkaus, joka sensoroi lämpötilaa orgaanisen valokennon ja 
superkondensaattorin avulla. 
 
ECOtronics-hanke toteutti ympäristöystävällisen älypakkauksen ja piirilevyn. Lahden tiedepäivässä 
keskitytään älypakkaukseen, joka demonstroi ympäristöystävällistä painettua elektroniikkaa  
elintarvikekäytössä. Älypakkauksessa yhdistyvät tutkimusorganisaatioiden (VTT, TAU, LUT ja LAB) 
työpanos aina materiaalitutkimuksesta käyttökokemukseen ja komponenttikehityksestä  
visuaaliseen ilmeeseen.  
 
Hankkeen aikana tutkittiin biopohjaisia materiaaleja, joista valittiin soveltuvimmat materiaalit 
toimivan prototyypin tarpeisiin. Toimivassa prototyypissä on mukana orgaaninen valokenno, joka 
kerää valoa ja muuttaa valon energiaksi. Valokenno on yhdistetty superkondensaattoriin, joka 
varastoi energiaa. Tämä varmistaa, että lämpötilasensori toimii, vaikka tuote olisi hetken 
pimeässä.  
 
Pakkauksessa oleva elektroniikka on painettu tarralle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa 
elektroniikkaa voidaan valmistaa rullalta rullalle -menetelmällä. Painomenetelmä mahdollistaa 
nopean ja edullisen tavan tuottaa elektroniikkaa. Samalla valmistusmenetelmä vähentää 
ympäristökuormaa, koska se ei vaadi yhtä suuria lämpötiloja kuin perinteinen elektroniikan 
valmistus. Biopohjaiset materiaalit eivät myöskään aiheuta vaaraa ihmisille tai luonnolle.  
 
Hankkeessa toteutettiin elinkaarilaskelmia, joiden avulla prototyypin ympäristövaikutuksia 
havainnoitiin. Tuloksista voi lukea lisää julkaistussa raportissa, joka löytyy ecotronics.fi -sivustolta.  
Julkaisu on englanninkielinen. 
 
Tiedepäivässä esitellään videoin älytarran matka valmistuksesta kuluttajan käyttöön ja 
elektroniikan komponentit. Esillä ovat myös älypakkauksen prototyypit. 
 
Projektia toteuttivat yhteistyössä VTT, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto, LAB-
ammattikorkeakoulu. Yrityspartnereina mukana olivat: Confidex, GE Healthcare, Green Company 
Effect, Iscent, New Cable Corporation, Paptic, Stora Enso ja Vaisala. Projekti toteutettiin ajalla 
2019–2022 ja sen rahoittajana toimi Business Finland. 
 
Avainsanat: Kiertotalous, ekologisuus, ympäristöystävällisyys, pakkausratkaisut, tuotemuoto 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: https://www.ecotronics.fi/the-report 
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Posteriesitys 
Kati Kumpulainen, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Menestystä asiakaslähtöisellä ympäristövastuullisuudella  
 
Kuluttajatrendit ovat muuttumassa ympäristövastuulliseen suuntaan. Yrityksillä on tärkeä rooli 
tarjota ratkaisuja, jotka auttavat ja tukevat asiakkaita vähentämään kuluttamisen 
ympäristövaikutuksia.   
 
Kuluttamisen ympäristövaikutuksia selvittäneet tutkimukset ovat todenneet arkisen 
kuluttamisemme kattavan länsimaissa, kuten Suomessa, noin 70 % hiilidioksidipäästöistä. 
Yrityksillä on tärkeä rooli tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka auttavat ja tukevat heidän 
asiakkaitaan sekä loppukäyttäjiä valitsemaan ja käyttämään ratkaisuja, jotka vähentävät 
kuluttamisen ympäristövaikutuksia. Yritysten ympäristövastuullisuuden toimet onkin suunnattava 
oman sisäisen ympäristövastuun kehittämisen lisäksi myös kuluttajia tuohon muutokseen 
auttamiseen.   
  
Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemuksen keskeisyys nousevat ympäristövastuullisuuskysymyksessä 
yhä enemmän esiin, kun kuluttajien vaatimukset yritysten avusta heidän kestävän kuluttamisen 
toimiin ovat kasvussa.  
Asiakkaiden auttaminen ympäristövaikutuksia vähentäviin toimintatapoihin edustaa myös sitä 
vaatimusta, että yrityksen tulisi oman toiminnan ja hiilijalanjälkensä vähentämisen lisäksi kehittää 
positiivisten vaikutustensa kädenjälkeä, joita toiminnalla saadaan aikaiseksi. 
Kädenjälkikehittämistä edustaakin hyvin juuri yrityksen palvelujen ja tuotteiden vaikutuksen 
analysointi ja ympäristövaikutusten vähentäminen asiakkaiden toiminnassa.   
  
LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektissa kasvatetaan 
yritysten osaamista asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisuudesta muotoiluajattelua ja 
palvelumuotoilua hyödyntäen. Projektissa on benchmarkattu yrityksiä, jotka tarjoavat 
asiakaslähtöisiä ympäristövastuullisia ratkaisuja sekä haastateltu paikallisia pk-yritysten edustajia. 
Päijät-Hämeen pk-yrityksille järjestetään valmennuksia ja luodaan täydennyskoulutuskokonaisuus. 
 
Avainsanat: Ympäristövastuullisuus, kestävä kuluttaminen, asiakaslähtöisyys, muotoilu 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-asiakaslahtoista-
ymparistovastuullisuutta/ 
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Tieteellinen esitys 
Mikko-Olavi Seppälä, Helsingin Yliopisto 
 
Miten asettaa näytteille 11 000 vuotta Lahden historiaa? 
 
Lahden historiallisen museon ensimmäinen perusnäyttely valmistuu laajapohjaisen 
asiantuntijaryhmän yhteistyönä. 
 
Esitelmä kuvaa Lahden historiallisen museon tulevan perusnäyttelyn pohjatutkimusta, 
suunnitteluprosessia ja linjauksia. Vuonna 2024 Lahden Kartanossa avattava näyttely  
"Hyvä paikka" kuvaa Lahden ja Päijät-Hämeen historiaa 11 000 vuoden ajalta. Näyttelyä on 
valmistellut laajapohjainen asiantuntijaryhmä. Esitelmän pitäjä dosentti Mikko-Olavi Seppälä on 
näyttelyn käsikirjoittaja. Seppälä on myös julkaissut Lahden kulttuurihistoriaa käsittelevän 
artikkelin teoksessa Hyvä paikka (SKS 2022), jota Anu Lahtisen on määrä esitellä 
yksityiskohtaisemmin samassa sessiossa. 
 
Avainsanat: Lahti, Päijät-Häme, historia, museo, näyttely 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Hyvä paikka (SKS Kirjat 2022) 
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Tieteellinen esitys 
Anu Lahtinen, Helsingin Yliopisto 
 
Lahden ja Päijät-Hämeen historian uusia tulkintoja II 
 
Lahden ja Päijät-Hämeen historian uusia tulkintoja II: arkeologian ja historian tutkimuksesta 
teokseksi. Historian apulaisprofessori Anu Lahtinen kuvaa Lahden historiaa käsittelevää 
teoshanketta. 
 
Miksi Lahti ja Päijät-Häme ovat ”Hyvä paikka asua, elää ja vierailla”? Millaista tavallinen arki on 
ollut eri aikakausina? Apulaisprofessori Anu Lahtinen kertoo Lahden seudun historiaa 
käsittelevästä kirjahankkeesta ja siihen kootusta arkeologisesta ja historiatieteellisestä 
asiantuntemuksesta, sekä tutkimustuloksista että yhteistyöstä, jossa asiantuntijat kokosivat alan 
uusimman tutkimuksen yleistajuiseksi teokseksi. Mitä uutta tietoa hankkeessa tuotettiin ja miten 
se muuttaa käsityksiämme Lahden seudusta?  
 
Lahden museon ja yliopistotutkijoiden yhteishankkeessa syntynyt teos "Hyvä paikka" kokoaa 
uusimman tutkimustiedon alueen geologiasta, luonnonoloista ja historiasta jääkaudelta 
nykypäivään saakka. Teos selvittää, mistä suunnista ensimmäiset asuttajat tulivat, miten 
seutukuntaa asutettiin esihistoriallisena aikana ja kuinka asutus muokkautui historialliselle ajalle 
tultaessa. Samalla selviää, miten Lahden kylä syntyi, kasvoi ja muuttui kaupungiksi. Teoksen 
keskiössä on yksilön näkökulma ja tavallinen arki, jota ihmiset elivät eri aikakausina. Teoksen 
artikkelit ovat osa Lahden historiallisen museon perusnäyttelyn taustatutkimusta. Teos palvelee 
niin kulttuurityötä, matkailua, opetusta kuin historiasta kiinnostuneita. Esityksessä tuodaan esiin 
keskeisiä havaintoja. 
 
Avainsanat: Historia, Lahden seutu, arkeologia, hankeyhteistyö, museo, matkailu, kulttuuri 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Hyvä paikka. Aikakaaria Päijät-Hämeen historiaan  
Toim. Hannu Takala ym. SKS 
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Kati Peltonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Päivi Tommola, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Hanketoiminnan rooli Salpausselkä Geoparkin perustamisessa ja kehittämisessä 
 
Salpausselkä Unesco Global Geopark syntyi vaikuttavan hankeyhteistyön tuloksena. 
 
LAB-ammattikorkeakoulun ja sitä edeltävän Lahden ammattikorkeakoulun hanketoiminnalla, ja 
sen mahdollistamalla toiminnalla, on ollut merkittävä vaikutus Salpausselkä Geoparkin 
perustamisessa. Hanketoiminnan avulla LAB on myötävaikuttanut ja tukenut Unesco Global 
Geopark -statuksen saamista alueelle.  
 
Päijät-Hämeeseen sijoittuvan Salpausselkä Geoparkin valmistelutyötä on tehty systemaattisesti 
vuodesta 2016 lähtien. Valmistelutyö käynnistyi Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeessa 
(2016–2017), jossa selvitettiin taustaa ja mahdollisuuksia Uneco Global Geopark -statuksen 
hakemiselle sekä alueen toimijoiden kiinnostusta teemaan järjestämällä infotilaisuuksia aiheesta. 
Samaan aikaan Mennään Metsään -hankkeessa (1.1.2016–31.10.2018) tehtiin merkittävää työtä 
kartoittamalla retkeilyreittien saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä tuottamalla visuaalista ja 
tarinallista viestintä- ja markkinointimateriaali. Kuudelle päijäthämäläiselle retkeilyreitille 
tuotettiin lähtöpaikkaopasteet ja opastetaulut, joissa kerrotaan reittien luonnosta, geologiasta, 
kulttuurihistoriasta sekä perimätietona siirtyneitä tarinoita. Osa opastetauluista tehtiin 
yhteistyössä Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen kanssa.   
 
Näiden hankkeiden tulokset olivat rohkaisevia ja sen pohjalta käynnistettiin yhteistyössä 
Geologian tutkimuskeskuksen, Metsähallituksen ja kuntien kanssa vuonna 2017 Salpausselkä 
UNESCO Global Geopark -hanke (1.1.2017–31.8.2020), jonka tavoitteena oli luoda edellytykset 
Geopark-hakemuksen jättämiseksi UNESCOlle. Tuon hankkeen aikana vahvistettiin edellytyksiä 
Unescon Geopark -statuksen hakemiselle tuottamalla tutkimustietoa alueen geologisesti 
merkittävistä kohteista, rakentamalla yrityksistä ja muista toimijoista koostuva, kuntarajat ylittävä 
laaja yhteistyöverkosto Geopark-konseptiin soveltuvien matkailupalveluiden kehittämiseksi sekä 
rakentamalla Geopark-toiminnan hallintomalli toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Hankkeessa 
tuotettiin paljon UGG- hakemuksen kannalta oleellista tietosisältöä, kuten listaus alueen 
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaista geolog 
 
Avainsanat: Geopark, alueellinen yhteistyö, vaikuttavuus 
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Tieteellinen esitys 
Tapio Kananoja, Geologian tutkimuskeskus 
 
Geodiversiteetti ja Geoparkit 
 
Vasta viime vuosina on geodiversiteetin ja biodiversiteetin välistä vuorovaikutusta alettu tutkia 
tieteellisesti. Geoparki-alueet ovat tähän ihanteellisia kohteita. 
 
Geodiversiteetti voidaan määritellä yksinkertaisimmillaan elottoman luonnon 
monimuotoisuudeksi. Jos halutaan tarkentaa määritelmää, voidaan puhua kallioperästä, 
maaperästä, maanpinnan muodoista ja kaikkiin näihin liittyvistä prosesseista. Geodiversiteettiä on 
kuvattu usein biodiversiteetin vastakohtana, mutta ne ovat ennemminkin toisiaan täydentäviä ja 
yhdessä toimivia luonnon monimuotoisuuden osatekijöitä. Eloton luonto ja sen monimuotoisuus 
on perusta, jonka päälle biodiversiteetti rakentuu.  
 
Vasta viime aikoina on geodiversiteetin arviointiin kiinnitetty tieteellistä huomiota. On osoitettu, 
että geodiversiteetti on muuttuvissa ympäristöoloissa vakaampi kuin biodiversiteetti. 
Ilmastonmuutoksen edetessä näiden kahden välistä suhdetta on erittäin ajankohtaista tutkia. 
Suurempi geodiversiteetti voi siis toimia puskurina ympäristössä tapahtuville muutoksille.  
Geodiversiteettiä voidaan käyttää tieteen, koulutuksen ja matkailun tarkoituksiin, joten se on 
arvokas resurssi. Geopark-alueet ovat ihanteellisia välineitä geodiversiteettiresurssien 
hyödyntämiseen. Ne edistävät geologisen perinnön sekä alueen luonnon- ja kulttuuriperinnön 
välisiä yhteyksiä ja toimivat geodiversiteetin ”näyteikkunoina” eri puolilla maapalloa. Geoparkit 
ovat tärkeässä asemassa geologisen perinnön ymmärtämisessä ja arvottamisessa. Jatkossa olisi 
tarpeen kehittää yhtenäiset kriteerit geokohteiden valintaan ja arvottamiseen luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät näkökohdat huomioiden.  
 
Geologian tutkimuskeskus on ollut vuodesta 2016 lähtien mukana Salpausselkä Geoparkin 
valmistelussa alueen geologian ja geokohteiden inventoinnissa sekä tieteelliseen tutkimukseen 
perustuvien sisältöjen tuottamisessa. Yhteistyö jatkuu mm. hanketoiminnan kautta, ja alueen 
geologisesti ja geomorfologisesti erilaisissa ympäristöissä riittäisi vielä tutkittavaa esim. 
geodiversiteetin ja biodiversiteetin välisten vuorovaikutussuhteiden osalta - millaisia vaikutuksia 
vaikkapa reunamuodostumalla jyrkkine rinteineen ja suppineen on alueen kasvillisuuteen tai 
miten alarinteiden lähteisyys näkyy biodiversiteetin runsaudessa. 
 
Avainsanat: Geodivesiteetti, biodiversiteetti, geoparkit 
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Tieteellinen esitys 
Titta Jylhänkangas, Metsähallitus 
 
Päijänteen kansallispuisto kestävän luontomatkailun kohteena 
 
Päijänteen kansallispuisto on yksi Salpausselkä Geoparkin merkittävimmistä kohteista. 
Metsähallitus kehittää puistoa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 
 
Päijänteen kansallispuisto on harjujen ja jylhien kallioiden muodostama ainutlaatuinen 
luontokokonaisuus, joka tarjoaa upeita retkeilymahdollisuuksia eteläisellä Päijänteellä. Puisto on 
edustavine luonnonnähtävyyksineen yksi merkittävimmistä kohteista Salpausselkä UNESCO Global 
Geoparkissa.  
 
Puiston hyödyntäminen luontomatkailussa ja yritystoiminnassa on mahdollista, kun se 
yhteistyössä sovitetaan yhteen suojelutavoitteiden kanssa. Kestävän matkailun periaatteet 
otetaan huomioon Metsähallituksen omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa 
matkailuyrittäjien kanssa. Myös Geopark-konseptissa kestävän matkailun edistämisellä on tärkeä 
rooli. Monet Päijänteen kansallispuiston yhteistyöyrittäjät ovat myös Salpausselkä UNESCO Global 
Geopark kumppaneita.  
 
Kansallispuistojen käyntimäärissä näkyy viime vuosina kasvanut kiinnostus kotimaan matkailuun ja 
luonnossa liikkumiseen. Päijänteen kansallispuistossa käyntimäärä kasvoi v. 2020 pandemiaa 
edeltäneeseen aikaan, vuoteen 2019, verrattuna 72 %. Vaikka käyntimäärät ovat v. 2022 
välitarkastelussa tasaantuneet kysyntähuipusta, puistossa vierailtiin silti vilkkaammin kuin 
pandemiaa edeltävänä aikana. Kävijätutkimuksen (v. 2017) mukaan tärkeimmät syyt, miksi 
puistoon lähdettiin virkistäytymään, olivat maisemat, rentoutuminen, luonnon kokeminen ja 
henkinen hyvinvointi. Pandemia-aika ja maailman kriisit ovat vahvistaneet sen, miten suuri 
merkitys luontokohteilla on terveydelle ja hyvinvoinnille.  
 
Viime vuosina Päijänteen kansallispuistossa on kehitetty ja kunnostettu palvelurakenteita 
vastaamaan entistä paremmin kasvavaan kysyntään ja erilaisten kävijöiden tarpeisiin Euroopan 
unionin Maaseuturahoituksella. Mm. Päijätsalon näkötorni kunnostettiin ja Kelventeellä 
muutettiin taukopaikka esteettömäksi. Maasto-opasteet ja viestintämateriaalia uudistettiin 
yhteistyössä Salpausselkä Geopark-valmisteluhankkeen kanssa. Metsähallituksen kohteiden 
kehittäminen jatkuu yhteistyössä Salpausselkä UNESCO Global Geopark -alueen toimijoiden 
kanssa. 
 
Avainsanat: Päijänteen kansallispuisto, luontomatkailu, Metsähallitus, Salpausselkä Geopark 
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Tieteellinen esitys 
Ismo Malin, Lahden kaupunki 
Mia Honkanen, Lahden kaupunki 
 
Luonnonsuojelualueet geopark-kohteina Lahden kaupungissa 
 
Lahden kaupunki turvaa luonnon monimuotoisuutta suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä. 
Useat luonnonsuojelualueet ovat geopark-kohteita, jotka soveltuvat ympäristökasvatukseen ja 
ulkoiluun. 
 
Salpausselkä Geopark-alueen maisemaa hallitsevat järvet sekä Salpausselät ja niihin liittyvät 
harjut. Kuntien alueelta on valittu alueen geologisia erityispiirteitä ja geopark-teemoja – 
jäätikköjokimuodostumia, ikivanhaa kallioperää sekä pinta- ja pohjavesiä – edustavia kohteita 
geopark-luontokohteiksi. Lahdessa kohteita ovat mm. Linnaistensuo, Kintterönsuo, Sylvöjärven 
seutu, Lapakisto, Luhdanjoen lintutorni, Pesäkallio ja Urheilukeskuksen ympäristö. Lähellä 
kaupungin keskustaa kiertävä Lehmusreitti yhdistää useita geologisesti mielenkiintoisia kohteita. 
Monet geopark-kohteet ovat kokonaan tai osittain luonnonsuojelualueita. 
 
Elämää maapallolla ylläpitävän luonnontalouskoneiston turvaamiseksi on luonnon 
monimuotoisuutta suojeltava ja ylläpidettävä. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Luonnonsuojelulain 
mukaan kuntien tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.  
 
Myös Lahdessa ovat monet elinympäristöt ja lajit tulleet uhanalaisiksi ihmisen aiheuttamien 
haitallisten muutosten vuoksi. Lahden kaupunki turvaa luonnon monimuotoisuutta hoitamalla 
elinympäristöjä, valmistelemalla rauhoitusesityksiä ja kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä 
päättämällä luonnonmuistomerkkien suojelusta. Tavoitteena on, että luonnonsuojelun 
edistäminen otetaan huomioon kaikessa maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvässä 
suunnittelussa. 
 
Ympäristökasvatus on geoparkin keskeisiä tehtävistä. Luonnonsuojelualueet soveltuvat 
erinomaisesti ympäristökasvatukseen: luonnon erityispiirteisiin voi tutustua ja luontosuhdetta 
vahvistaa suojelualueilla. Koska suojelualueiden päätarkoitus on luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen, on tärkeää ohjata ihmiset liikkumaan alueille, jotka kestävät kulutusta ja joissa on 
liikkumista ohjaavia rakenteita kuten merkittyjä polkuja ja pitkospuita. 
 
Avainsanat: Luonnonsuojelu, geopark, Lahden kaupunki, luonnon monimuotoisuus 
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Tieteellinen esitys 
Vilma-Lotta Tallgren, Salpausselkä Geopark 
Maaria Alén, Koulutuskeskus Salpaus 
Kati Komulainen, Salpausselkä Geopark 
 
Geopark -opaskoulutuksella kestävän matkailun osaajia 
 
Geopark-teemojen sisällyttäminen ammatilliseen koulutukseen on tärkeä askel alueen kestävän 
matkailun kehittämisessä. 
 
Koulutuskeskus Salpaus kouluttaa Salpausselkä Geopark -oppaita yhteistyössä geopark-
henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa. Pohjaa koulutukselle on luotu jo usean vuoden ajan: 
niin Koulutuskeskus Salpauksen henkilökuntaa ja opiskelijoita kuin paikallisoppaita ja 
matkailuyrittäjiäkin on ollut pitkään mukana Salpausselkä Geoparkin kehittämisessä, ja geopark-
henkilöstö on tarjonnut lyhyitä geopark-sisältöisiä koulutuksia eri kohderyhmille. Vuonna 2021 
geopark-henkilöstö järjesti hiukan laajemman pilottikoulutuksen, jonka pääkohderyhmänä olivat 
auktorisoidut paikallisoppaat. Pilottikurssin innoittamana ja osittain sen pohjalta Koulutuskeskus 
Salpauksen matkailualalle rakennettiin Salpausselkä Geopark -opas - vastuullisen matkailun osaaja 
-koulutus osaksi Matkailupalvelujen ammattitutkintoa.  
 
Ensimmäinen tutkinnon osana toimiva geopark-opaskurssi alkoi Koulutuskeskus Salpauksessa 
keväällä 2022, ja ensimmäiset uudet oppaat valmistuivat elokuussa. Koulutus sisälsi opetusta 
UNESCO Global Geopark -konseptista, Salpausselkä Geoparkin kohteista ja alueen geologiasta, 
kestävästä matkailusta, matkailualan turvallisuudesta, geopark-aiheeseen kytkeytyvistä matkailun 
teemoista, matkailun trendeistä ja matkailijoiden kuluttajakäyttäytymisestä, alueen 
asutushistoriasta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä ohjelmapalvelujen dokumentoinnista. 
Lisäksi harjoiteltiin opastamista ja ohjaamista käytännössä.  
 
Salpausselkä Geopark -oppaaksi auditointi toimii samalla toiminnallisena näyttönä 
Ohjelmapalvelujen toteuttaminen - tutkinnonosaan. Opiskelija voi suorittaa pelkästään tämän 
yhden tutkinnonosan ja pätevöityä geopark-oppaaksi tai hän voi laajentaa osaamistaan 
opiskelemalla useamman tutkinnonosan tai koko tutkinnon. Myös muissa tarjottavissa 
tutkinnonosissa koulutussisällöt kytkeytyvät geopark-teemaan: luonto- ja retkiruokailussa 
keskitytään alueen raaka-aineisiin (erityisesti villivihanneksiin ja -yrtteihin); palvelujen ja 
tuotteiden kehittämisessä puolestaan suunnitellaan inklusiivisia ohjelma- ja opastuspalveluja 
Salpausselkä Geoparkin alueelle. 
 

Avainsanat: Geopark, Salpausselkä, Koulutus, Kestävä matkailu, Päijät-Häme 
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Tieteellinen esitys 
Kati Komulainen, Salpausselkä Geopark -yksikkö / Lahti Region Oy 
 
Salpausselkä Geoparkin kehittämistyö jatkuu UNESCO-kohteena 
 
Salpausselkä Geopark nimettiin laajan yhteistyön tuloksena keväällä 2022 Unescon 
maailmanlaajuiseen geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoon eli UNESCO Global Geopark -
kohteeksi. 
 
Ensimmäiseltä Salpausselältä eteläiselle Päijänteelle ulottuva Salpausselkä Geopark -alue koostuu 
kuudesta päijäthämäläistä kunnasta. Alueen kansainvälisesti merkittäviä maastoja ja maisemia 
edustavat muun muassa Lahden urheilukeskus ja siihen kytkeytyvä Salpausselän-Tiirismaan laaja 
ulkoilualue Lahdessa ja Hollolassa, Vierumäki toisella Salpausselällä Heinolassa sekä Päijänteen 
kansallispuisto harju- ja kalliosaarineen Padasjoella, Asikkalassa ja Sysmässä. Monipuolisiin 
luontokohteisiin yhdistyy maiseman solmukohtiin kehittyneitä kaupunkien ja kuntien keskustoja 
palveluineen sekä perinteistä kyläasutusta ja kumpuilevia viljelymaisemia.  
 
Tullakseen hyväksytyksi Unescon geopark-verkostoon tarvitaan muutakin kuin näyttäviä 
maastonmuotoja ja kauniita maisemia. Kohteilta edellytetään mm. alueen luonnon 
erityispiirteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjaavaa kasvatusta ja koulutusta sekä 
kestävän matkailun kehittämiseen liittyvää toimintaa. 
 
Unesco-kohteeksi pääsy on vaatinut laaja-alaista yhteistyötä lukuisien eri toimijoiden kesken. 
Monivuotisessa valmisteluprosessissa Salpausselkä Geoparkin perustamiseksi mukana ovat olleet 
mm. EU-rahoitteisia kehittämishankkeita hallinnoinut Lahden ammattikorkeakoulu (vuodesta 2020 
LAB-ammattikorkeakoulu), alueen kaupungit ja kunnat, Geologian tutkimuskeskus (GTK), osaa 
alueen merkittävistä luontokohteista hallinnoiva Metsähallitus sekä Koulutuskeskus Salpaus. 
Tärkeinä yhteistyötoimijoina on ollut myös mm. päiväkoteja sekä kymmeniä matkailuyrityksiä ja 
paikallisoppaita. 
 
Unesco-tunnustuksen saavuttaneenakaan geopark ei ole valmis, vaan monipuolisen 
kokonaisuuden kehittäminen laajan yhteistyöverkoston kanssa jatkuu vuoden 2020 alussa 
toimintansa aloittaneen Salpausselkä Geopark -yksikön koordinoimana. Yksikkö toimii 
maakunnallisen matkailuorganisaatio Lahden seutu - Lahti Region Oy:n yhteydessä. 
 
Avainsanat: Salpausselkä Geopark, Unesco, Päijät-Häme, kestävä kehitys 
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Tieteellinen esitys 
Suvi-Jonna Martikainen, LUT-yliopisto 
 
Työn merkityksellisyyden kokemusten 4C -malli ja eudaimonia 
 
4 C -malli kiteyttää työn merkityksellisyyden kokemusten keskeiset teemat. Se avaa käsityksiä 
hyvästä elämästä ja ohjaa näin eudaimoniseen hyvinvointiin sekä työssä että laajemmin. 
 
Työn merkityksellisyyden teema on noussut viime vuosikymmeninä työelämä- ja 
organisaatiotutkimuksen ajankohtaisimpien tutkimusaiheiden joukkoon. Työn merkityksellisyys 
nähdään paitsi tavoitteena ja itseisarvona, myös kokemuksena, johon sisältyy eudaimonista 
hyvinvointia. Eudaimoninen hyvinvointi on hedonistisen hyvinvoinnin vastinpari: se kumpuaa 
merkityksellisestä tekemisestä ja rakentaa hyvää elämää. 
Työperustaisessa eudaimonisessa hyvinvoinnissa on kuitenkin vielä paljon tutkittavaa, samoin 
työntekijöiden autenttisissa merkityksellisyyden kokemuksissa. On myös syytä ymmärtää 
syvemmin, kuinka yksilöitä ympäröivät työn olosuhteet tukevat työn merkityksellisyyttä ja 
eudaimonista hyvinvointia.  
 
Esitys perustuu väitöskirjaan, jossa tarkasteltiin eri alojen työntekijöiden merkityksellisyyden ja 
eudaimonian kokemuksia sekä pohdittiin niiden implikaatioita. 
 
Menetelmät 
Tutkimus perustui laadullisiin, narratiivisiin ja taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin ja 
tieteidenväliseen lähestymistapaan. Se koostui viidestä osatutkimuksesta ja yhteenvedosta. 
Esityksessä kerrotaan myös väitöskirjan tulosten hyödyntämisestä TSR-rahoitteisessa Työn m&m -
hankkeessa. 
 
Tulokset 
Tuloksissa kuvaillaan työntekijäkokemusten muodostama 4 C- malli, joissa keskeisiä 
merkityksellisyyden kokemuksia luonnehtivat yhteenkuuluvuus (connection), myötävaikutus 
(contribution) ja muuntuvuus (conversion) sekä merkityksettömyyttä kahlitsevuus oman 
toimijuuden ja ajankäytön suhteen (confinement).  
 
Johtopäätökset 
4 C -malli tuo esiin uudenlaisia käsityksiä hyvästä ja tavoiteltavasta työelämästä, ts. eudaimoniasta 
työssä. Kokemusten mahdollistumiseksi tarvitaan kuitenkin, ei vain yksilöllisen kokemuksen, vaan 
myös työhön liittyvien, organisatoristen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen tarkastelua, jotta 
ymmärretään tarkemmin työn merkityksellisyyden tukemista. Tältä pohjalta voidaan tunnistaa 
muutoksen tarvetta sosiaalisissa ja kulttuurisissa narratiiveissa, jotka ohjaavat ajatuksia 
tavoiteltavasta ja hyvästä elämästä. 
 
Avainsanat: työn merkityksellisyys, eudaimonia, kestävä työelämä, työntekijäkokemukset 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-802-7  
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Tieteellinen esitys 
Tuija Oikarinen, LUT-yliopisto 
 
Työn merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden elementit 
 
Millaisista elementeistä kokemukset työn merkityksellisyydestä tai merkityksettömyydestä 
syntyvät? Mitkä asiat painottuvat opetus- ja hoitoaloilla? 
 
Työn kokeminen merkitykselliseksi tai merkityksettömäksi vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin, 
motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Työyhteisössä se näkyy ilmapiirissä, sitoutumisessa ja 
kiinnostuksena yhteisen toiminnan kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkemmin 
tunnistaa, millaisista elementeistä merkityksellisyyden tai merkityksettömyyden kokemukset 
syntyvät.  
 
Keväällä 2022 tehtiin kyselytutkimus opetus- ja hoitoalojen henkilöstölle. PHHYKYn 
asumispalveluista vastaajia oli 63, Lahden peruskouluista 125, LUT:sta 100 ja LAB:sta 16.  
Kyselyn avulla tutkitaan, kuinka kokemukset työn vaikuttavuudesta, yhteenkuuluvuudesta työssä 
ja omista kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksista liittyvät toisiinsa ja työn merkityksellisyyden 
kokemuksiin. Lisäksi tarkastellaan vastaajaryhmittäisiä painotuksia ja eroja. 
 
Aineiston analysointi on käynnissä. Faktorianalyysin alustavat tulokset vihjaavat, että työn 
merkityksellisyyden tutkimiseen voidaan rakentaa mittari, jonka neljä ulottuvuutta tukevat 4C-
mallin mukaisia ulottuvuuksia myötävaikutus/Contribution, yhteenkuuluvuus/Connection, 
muuntuvuus/Conversion ja kahlitsevuus/Confinement. Lisäksi analysoidaan näiden ulottuvuuksien 
vaikutuksia työn merkityksellisyyden kokemuksiin eri vastaajaryhmissä. Mielenkiinnon kohteena 
on mm. mitkä merkityksellisyyden ulottuvuudet ja elementit ovat tärkeitä eri ikäisille, työuran eri 
vaiheissa tai eri toimialoilla. Näitä tuloksia kerrotaan Tiedepäivän esityksessä. 
 
Tutkimus tehdään Työsuojelurahaston rahoittamassa LUT:n Lahden kampuksen toteuttamassa 
Työn m&m -hankkeessa, joka jatkuu syksyllä 2022 osallistavana laadullisena yhteistutkijuutena 
opetus- ja hoitoalojen henkilöstön kanssa. 
 
Avainsanat: työn merkityksellisyys, opetusala, hoitoala 
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Tieteellinen esitys 
Mirva Hyypiä, LUT-yliopisto 
 
Transformationaalisen johtamisen vaikutus työn m&m kokemuksiin 
 
Työn m&m -hankkeessa tutkitaan työn merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia 
yhteistyössä opetus- ja hoiva-alojen henkilöstön kanssa. 
 
Työn kokeminen merkitykselliseksi tai merkityksettömäksi vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin, 
motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Työyhteisössä se näkyy ilmapiirissä, sitoutumisessa ja 
kiinnostuksena yhteisen toiminnan kehittämiseen. Transformationaalisen johtamisen (TL) 
tutkimuksissa korostetaan yhteisten tavoitteiden, yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä ja 
aiemmat tutkimukset osoittavat positiivisen vaikutuksen työtehoon, työilmapiiriin, 
työhyvinvointiin ja innovatiivisuuteen. TL:n tarkoituksena on yhdistää sekä johtajien että 
työntekijöiden tarpeet ja tavoitteet yhteiseksi toiminnaksi, tavoitellen innovaatioita sekä 
uudenlaista ajattelutapaa. Moraalisella tasolla TL:n tulisi olla ihmistä kohottavaa johtamista, ”jossa 
ihmiset tavoittelevat yhdessä lopullisia arvoja, jotka ovat korkeampia ihanteista kuin yksittäisten 
ihmisten päämäärät”. TL:ssä ei kaihdeta tai vältellä konflikteja, vaan hyödynnetään työntekijöiden 
arvorakenteissa syntyvät jännitteet ja konfliktit. Niiden avulla ohjataan työntekijöiden yksilöllisten 
merkitysrakenteiden muodostumista ja näiden vaikutukset tulisi näkyä esimerkiksi vastuun 
jakamisessa sekä innovatiivisuuteen ja kehittämiseen kannustamisessa. Tämän tutkimuksen 
aineisto pohjautuu meneillä olevaan Työn m&m -hankkeeseen ja siinä keväällä 2022 kerättyyn 
kyselyaineistoon. Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti transformationaalisen johtamiseen 
(TL) ja sen neljän ulottuvuuden tunnistamiseen (visioiminen, haastaminen, osallistaminen & 
esimerkillä johtaminen) opetus- ja hoiva-alan kokemuksissa sekä yksilö- että organisaatiotasolla. 
Alustavien tulosten mukaan TL:n vaikutukset opetus- ja hoiva-alan kokemuksissa tuli esille muun 
muassa organisaatiotasolla vastuullisuudessa ja eettisyydessä, työilmapiirin turvallisuudessa ja 
työn merkityksellisyyden keskustelemisessa. Yksilötasolla TL:n vaikutukset nousivat esille 
esimerkiksi työyhteisön luottamuksessa, työntekijöiden luovuuden hyödyntämisessä ja 
onnistumisen tukemisessa. 
 
Avainsanat: transformationaalinen johtaminen, merkityksellisyys, merkityksettömyys, kokemus 
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Tieteellinen esitys 
Jaana Häkli, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Maailmankansalaisuus ja moninaisuuden johtamisen taidot 
 
Mitä on maailmankansalaisuus ja kuinka se liittyy moninaisuuden johtamiseen organisaatioissa? 
Miten käsityksen maailmankansalaisuudesta ja moninaisuudesta eroavat eri puolilla Eurooppaa? 
 
Erasmus+-rahoitteinen kansainvälinen hanke GLOBDIVES (Global Citizenship and Diversity 
Management Skills in Higher Education) on tutkinut opettajien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten 
edustajien käsityksiä maailmankansalaisuudesta ja moninaisuudesta Saksassa, Liettuassa, 
Romaniassa, Espanjassa ja Suomessa. Tutkimusmenetelminä on käytetty teemahaastatteluja ja 
syyskuussa 2022 tutkimus täydentyy vielä opiskelijoiden parissa teetettävällä kvantitatiivisella 
tutkimuksella, jonka ensimmäisiä tuloksia jaetaan esityksessä.   
 
Tutkimustulokset ovat tuoneet esiin kulttuurienvälisiä eroja siinä, miten käsitteet ymmärretään, 
mikä maailmankansalaisuuteen kehitytään ja mikä moninaisuuden johtamiseen vaikuttaa. 
Taustatutkimuksena on myös selvitetty, missä laajuudessa asioita opetetaan eri kouluasteilla ja 
erityisesti korkeakouluissa Suomessa. Tietoja on hyödynnetty uuden opintojakson Diversity 
Management and Global Citizenship laadinnassa, jota pilotoidaan syksyllä 2022 ja jonka 
avainsisältöjä avataan esityksessä. 
 

Avainsanat: maailmankansalaisuus, moninaisuuden johtaminen 
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Tieteellinen esitys 
Antero Aaltonen, Ev.lut. kirkko 
 
Yksilön hyvinvointi työyhteisössä 
 
Yhteisö koostuu erilaisista yksilöistä. Jokaisella yksilöllä on oma tie hyvinvointiin, vaikka polut ovat 
hyvinkin erilaisia. 
 
Yhteisö koostuu erilaisista yksilöistä. Jokaisella yksilöllä on oma tie hyvinvointiin, vaikka polut ovat 
hyvinkin erilaisia. On myös tilanteita, joissa hyvinvoinnin avaimia ei löydy. Tämän vuoksi on mm. 
hyvä esittää itselleen kysymys: ”Tulinko lapsena aidosti nähdyksi, oltiinko minusta kiinnostuneita 
vai olinko kenties toisten tiellä? Sainko onnistumisen kokemuksia vai olinko luuseri?” Nämä 
lapsuuden kuvat vaikuttavat/elävät usein tiedostamattomina mielissämme. Lapsena koettu 
turvattomuuden tunne seuraa meitä koko elämän ajan. Asian tiedostamisella voimme saada 
tunteet hallintaamme, jolloin tunteet eivät enää kuljeta meitä. 
 
Itsetuntemus on merkityksellisin vaikuttaja siinä, miten jaksamme ja toimimme työyhteisössä. 
Muita tekijöitä ovat mm. vapaa-aika, ihmissuhteet, talous ja terveys. Lisäksi on työyhteisöön 
liittyviä yksilöön vaikuttavia tekijöitä: huono johtaminen, eriarvoisuus ja epäsuora kommunikointi. 
Yksilö voi hyvin silloin, kun hän työskentelee työyhteisössä, joka tiedostaa työn perustehtävän ja 
tavoitteet. Perusolettamustilassa olevassa työyhteisössä yhteistä oppimista ja yksilöiden 
voimaantumista ei tapahdu. Tässä yhteydessä keskeinen kysymys on: mitkä tekijät estävät 
yksilöitä olemasta aidossa vuorovaikutuksessa keskenään? On surullista, jos yksilöllä ei ole 
mahdollista voimaantua työyhteisössä. Jääkö tuolloin jäljelle oman jaksamisen kannalta vain se, 
että yksilö keskittyy  omaan työhönsä? 
 
Esityksessäni pyrin antamaan yksilöille erilaisia näkökulmia ja siten uskoa siihen, että yksilön 
hyvinvoinnin lisääntyminen on mahdollista, vaikka ympärillä olevia tekijöitä on vaikeaa muuttaa. 
 
Avainsanat: Yhteisö, palvelukoti, työhyvinvointi 
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Tieteellinen esitys 
Jussi Heikkilä, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 
 
Suomalaisen hyödyllisyysmallijärjestelmän ensimmäiset 30 vuotta 
 
Suomen hyödyllisyysmallijärjestelmän toiminnan ja vaikutusten arviointi. Innovaatiotoiminnan 
kannustin vai jotain muuta? 
 
Suomi otti käyttöön hyödyllisyysmallijärjestelmän vuonna 1992 ja nyt yli 30 vuoden jälkeen on aika 
tehdä välitilinpäätöstä järjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista. Hyödyllisyysmalli on ns. ”patentin 
pikkuveli”, jonka suoja-aika on lyhyempi (10 vuotta), ja keksinnöllisyysvaatimus matalampi. Tämä 
tutkimus analysoi järjestelmän käyttöä ja vaikutuksia innovaatiotoimintaan Suomessa aiemmassa 
soveltaen aiemmassa tutkimuksessa kehitettyä arviointikehikkoa (key performance indicators). 
Aineistona käytetään PRH:n 
 
rekisterejä ja PATSTAT Global 2021 -aineistoa. Euroopan tasolla hyödyllisyysmallijärjestelmien 
kehitys Euroopan sisämarkkinalla on ollut pysähdyksissä jo pidemmän aikaa 2000-luvulla ja lisää 
tutkimusta tarvitaan järjestelmien kehittämisen ja mahdollisen harmonisoinnin tueksi. 
 
Avainsanat: hyödyllisyysmalli, patentti, aineettomat oikeudet, IPR 
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Tieteellinen esitys 
Satu Parjanen, LUT-yliopisto 
Tero Rantala, LUT-yliopisto 
Hilkka Laakso, LUT-yliopisto 
 
Kiinteistöomistajien näkemyksiä keskustan elinvoimaisuudesta 
 
Esitys keskittyy Lahden kaupungin keskustan elinvoimaisuuden tarkasteluun kiinteistönomistajien 
näkökulmasta. Esitys perustuu vuosina 2015 ja 2022 toteutettuihin haastatteluihin. 
 
Monen suomalaisen kaupungin keskustan elinvoima on viime aikoina laskenut. Taustalla 
vaikuttavat mm. kaupan rakennemuutos ja koronakriisi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
tarkastella kiinteistöomistajien ja -hallinnoijien näkemyksiä Lahden kaupungin keskustan 
elinvoimaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus on toteutettu kahtena 
haastattelukierroksena vuosina 2015 ja 2022. Ensimmäisellä kierroksella haastateltiin kahdeksan ja 
toisella kierroksella 11 kiinteistönomistajaa, isännöintitoimiston edustajaa tai liiketiloja omistavaa 
yrittäjää. Haastatteluteemat liittyivät ydinkeskustan kehittymiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, 
kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yhteistyöhön kiinteistönomistajien kesken sekä mahdollisiin 
investointisuunnitelmiin. Lisäksi vuoden 2022 haastattelurunkoon oli lisätty kysymys koronan 
vaikutuksista keskustan elinvoimaisuuteen. Tutkimuksen mukaan muutokset keskustassa on osa 
pidempää kehitystä, jossa vähittäiskauppa on siirtynyt pois keskustasta. Lisäksi keskustan 
kaupankäynnissä on tapahtumassa jonkinasteinen arvosiirtymä, jossa ostokäyttäytyminen 
kohdistuu palveluihin. Kummallakin haastattelukierroksella tyhjien liikehuoneistojen määrä nousi 
yhdeksi keskeiseksi elinvoimaa määrittäväksi tekijäksi. Vuonna 2015 pohdittiin, miten asiakkaat 
löytävät takaisin keskustaan isojen rakennushankkeiden jälkeen. Vuonna 2022 korona on ajanut 
useat yrittäjät taloudellisesti ahtaalle. Haastateltavien mukaan tarvitaan välittömiä toimenpiteitä, 
joilla keskustasta kadonneita asiakkaita ja yrittäjiä saadaan houkuteltua takaisin. Tähän tarvitaan 
kaikkien yhteispanosta, sekä kiinteistönomistajien, kivijalkayrittäjien että kaupungin. 
 
Avainsanat: kaupungin keskusta, elinvoima, kiinteistönomistajat, yrittäjät, korona 
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Posteriesitys 
Sini Roine, LAB-ammattikorkeakoulu 
Ulla Saarela, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Malliasunto apuna palveluasumisen kehittämisessä 
 
LAB-ammattikorkeakoulun malliasunto auttaa kehittämään ikääntyvien palveluasumista. 
Malliasunnossa voidaan testata mm. asunnon toimivuutta asukkaille ja yritysten tuotteita. 
 
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle (Mukkulankatu) valmistuu malliasunto, joka toimii 
palveluasumisen testausympäristönä.  
 
Malliasunnon tavoitteena on kerätä tietoa asunnon toiminnallisuudesta, esim. miten suunniteltu 
asunto toimisi asukkaan tarpeisiin. Malliasunto katsoo tulevaisuuteen ja pohtii, miten 
palveluasumisessa voidaan muokata asuntoa asukkaan kunnon heikentyessä. 
 
Malliasunto yrityksille: Yritykset voivat tuoda tuotteitaan asuntoon ja järjestää testaustilaisuuksia. 
Näin yritykset saavat ensikäden tietoa käyttäjiltä tuotteiden kehittämistä varten. Malliasuntoa 
voidaan myös hyödyntää palveluasumisen palveluita tarjoavien yritysten henkilöstökoulutuksissa.  
 
Malliasunnossa on tallennuslaitteisto, jonka avulla voidaan tallentaa testaajan toimintaa tilassa 
niin äänin kuin videoin. Tallennus auttaa testauksen analysoinnissa, koska esiin tulee myös 
sanatonta viestintää. 
 
Malliasunto pyritään pitämään muokattavissa, jotta erilaisia testauksia voidaan toteuttaa, mm. 
erilaiset pohjaratkaisut ja mahdollisuus tuoda erilaisia huonekaluja ja laitteita testattavaksi. 
Malliasunnon toivotaan houkuttelevan uusin kokeiluihin ja nykyisten palveluasumisen kohteiden 
kehittämiseen.  
 
Malliasuntoon liittyvät ensimmäiset tulokset ovat toteutuneet keväällä 2022, jolloin LABin 
Muotoiluinstituutin opiskelijat tekivät konsepteja palveluasumisen kohteen yksiöön, ulkotiloihin 
sekä yhteisiin tiloihin. Opiskelijat loivat myös käyttäjäprofiilit sekä uusia konsepteja äly-tv-
sovellukseen, joka toimii asukkaiden aktivointina ja yhteydenpidon välineenä.  
 
Lahden tiedepäivässä esitellään malliasunnon suunnittelua ja malliasuntoa pääsee tarkastelemaan 
ulkoapäin Mukkulankadun kampuksella.   
 
Malliasunto on yksi KEKO - Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeen toimenpiteistä. 
Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta sekä Päijät-Hämeen 
liitto. Hankkeessa on LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi osatoteuttajana Ruskorinne, joka on 
hankkeen referenssikohteena. 
 
Avainsanat: Palveluasuminen, testaus, malliasunto 
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Posteriesitys 
Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Kaisu Isomäki, LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Asiantuntija tulevaisuusagenttina kompleksisessa maailmassa 
 
Millaisia taitoja asiantuntijatyötä tekevä tarvitsee pärjätäkseen kompleksisessa maailmassa, ja 
kuinka näitä taitoja voi kehittää? Case: Tulevaisuusagenttikoulutuksen osallistujien ajatuksia. 
 
Koronakriisi ja toimintaympäristön kompleksisuus haastavat työyhteisöjä. Jatkuva muutos on 
tehnyt näkyväksi tarpeen vahvistaa tulevaisuuslukutaitoa ja muutoskykyä, jotta työyhteisöt ja 
työelämä kehittyisivät kestävämmiksi. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa 
kehitetään asiantuntijatyötä tekevien kykyä selvitä ja palautua muutoksista tulevaisuustaitojen ja 
yhteiskehittämisen avulla kolmessa maakunnassa: Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Keski-
Pohjanmaalla.  
 
Eri toimialoilla  ja erilaisissa tehtävissä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien kehittymis- ja 
kehittämismatkaa arvioitiin toimivuuden ja vaikuttavuuden mittaamiseksi ja varmistamiseksi eri 
tavoin. Tulevaisuusagenttikoulutuksen ensimmäiselle kierrokselle keväällä 2022 osallistuneille 
toteutettiin koulutuksen päätteeksi muun muassa verkkokysely, jossa hyödynnettiin koulutuksen 
alussa yhteiselle verkkoalustalle – Howspaceen – kerättyjä kommentteja. Esityksessä 
hyödynnetään tätä aineistoa. 
 
Osallistujat nostivat ennen koulutusta tärkeimmiksi agenttitaidoiksi eli asiantuntijan 
ominaisuuksiksi: uteliaisuuden, analyyttisyyden, rohkeuden, systeemiajattelun, luovuuden, 
mahdollisuuksien tunnistamisen, kriittisen ajattelun, uskalluksen kokeilla, yhteiskehittelyn 
tukemisen ja ongelmanratkaisun. Loppukyselyssä osallistujat kokivat koulutuksen kehittäneen 
erityisesti seuraavia asiantuntijaominaisuuksia: 1) mahdollisuuksien tunnistaminen, 2) uteliaisuus 
ja 3) yhteiskehittelyn tukeminen. Osallistavien webinaarien, työpajojen ja työelämäkokeilujen 
jälkeen osallistujat kokivat siis ajatustensa avartuneen ja tulevaisuustaitojensa vahvistuneen. 
Tulevaisuus nähtiin aiempaa vahvemmin mahdollisuutena, josta tunnistaa omaa työtä ja 
työyhteisöä hyödyttäviä kehityskulkuja. Lisäksi yhteys oman työn ja kestävän kehityksen välillä oli 
vahvistunut. Voidaankin todeta, että kehittämällä asiantuntijatyötä tekevien kykyä johtaa omaa 
työtään paremmin Tulevaisuusagenttikoulutus onnistui kehittämään työelämää resilientimmäksi. 
 
Avainsanat: Tulevaisuusagentti, resilienssi, muutoskyky, tulevaisuustaidot, asiantuntijatyö 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: LAB vuosijulkaisuartikkeli 2022 / tutkimusrapotti (hankkeen 
sisäinen) 
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Poster presentation 
Olga Bogdanova, LAB University of Applied Sciences 
 
Lessons Learnt: Experiences and Good Practices in EDUCRO-Project 
 
Culture and tourism are important for creating vibrant regions, and at the same time, they are 
highly vulnerable and suffer from crises. There is a need to support the resilience of these sectors. 
 
Introduction 
Culture and tourism contribute to the vibrancy of the region. Innovation activities, networking, 
and internationalization are essential for increasing the competitiveness of tourist destinations. 
Especially SMEs require networking and training activities to develop new contacts and create new 
products. 
 
Objectives 
The current paper presents the results of the 3-year cross-border collaboration project. The 
objective of the project was two-fold: to create networks for future cooperation and to increase 
the level of business education of the professionals in the culture and tourism sectors in Finland 
and Russia.  
 
Methods 
The study employs participatory action research (PAR), which is a cyclical process involving co-
creation between participants and researchers. The cross-border collaboration model involving 
educators, companies, and students was created and tested.  
 
Results 
During 2019-2022, a number of activities with participants included professional training, 
networking session, and workshops. The feedback of the participants was collected, allowing for 
adjustments. The project was implemented during the COVID-19 outbreak, and the rapid 
digitalization of the activities occurred. Some participants found online training and networking 
valuable, while others were waiting for face-to-face activities. Despite innovative ideas developed, 
the collaboration did not appear due to the Russian aggression against Ukraine at the beginning of 
2022. The planned activities were reorganized, and Summer Camp for students was held in 
Lappeenranta for degree program students. Overall, the project was able to produce valuable 
results: educational content created will be utilized in the online courses for the Master 
Programme of Tourism and Event Management. 
 
Conclusions 
Culture and tourism are important for supporting vibrancy of regions, and at the same time, highly 
vulnerable and suffer from crises. A set of activities needs to be developed to support the 
resilience of the sectors. 
 
Key words: culture, courism, internationalization 
 
Publication on which the abstract is based: https://www.theseus.fi/handle/10024/771701 

 
Poster presentation 



 81 

Olga Bogdanova, LAB University of Applied Sciences 
Kaisa Liukko, LAB University of Applied Sciences 
Tiina Väänänen, LAB University of Applied Sciences 
 
Supporting Well-being through Self-leadership and Mindfulness 
 
To succeed in the modern world, you need to know who you are, what you do, why, and how you 
do it. Self-leadership and mindfulness in daily life are the keys to balance and moving towards 
goals. 
 
Introduction 
To succeed in the modern world, one needs to know who they are, what they do, why, and how 
they do it. It is not easy to set value-based goals, keep on the right track and not get too stressed 
or lose themselves. Self-leadership skills and the ability to be mindful in everyday life are the keys 
to finding balance and moving towards goals in a peaceful way. SLEM project, initiated by 
universities and high schools in Liechtenstein, Croatia, Finland, and Albania, aims to increase the 
self-leadership and mindfulness skills of students.  
 
Method 
Participatory action research (PAR) was utilized in this study. The PAR is a cyclical process involving 
collaboration between researchers and participants to create change. At the beginning of the 
process, the goals of the action were clarified to participants (students of LAB, n=8). Then, a 
teaching manual was tested using a seven-month modular training program, and participants’ 
experiences were documented in learning diaries, discussion boards, and in-depth interviews.  
 
Results  
According to the students' feedback from the first pilot, they increased their self-awareness and 
learned about the best strategies to achieve the goals and work with limiting beliefs. Additionally, 
a co-creation model for education development allowed flexibility for the students' needs. In this 
model, international partners and students benefited from joint work on curricula development. 
As a result, two online courses in LAB have been created and available in Open University: "The Art 
of Leading Yourself" and "The Art of Leading Yourself." A supportive online environment and 
weekly sessions in Zoom help students reach their goals.  
 
Conclusion 
The self-leadership and mindfulness courses are essential to support other studies and well-being. 
In addition, we found that the involvement of students in course development improves the 
quality of the educational content and students' engagement. 
 
Key words: self-leadership, mindfulness, well-being, self-awareness, collaboration 
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Tieteellinen esitys 
Juhani Järveläinen, Lahden kaupunki 
 
Kaivokohtainen hulevesisuodatus hulevesien puhdistamisessa 
 
Lahdessa tehtävällä tutkimuksella on selvitetty uudenlaisen kaivokohtaisen suodatusmenetelmän 
tehokkuutta kaupunkien lähivesistöjä erilaisilla haitta-aineilla kuormittavien hulevesien 
puhdistuksessa. 
 
Kaupunkialueiden hulevedet ovat merkittäviä lähivesistöjen kuormittajia, ja niihin liittyvien 
määrällisten ja laadullisten haittojen hallinnan merkitys tulee korostumaan ilmastonmuutoksesta 
aiheutuvan sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä. Hulevesien Laatu ja Kaivokohtainen Suodatus 
– hankkeessa on syksystä 2021 lähtien tutkittu kaivokohtaisen hulevesisuodatuksen tehokkuutta 
hulevesien puhdistamisessa erityyppisillä Lahden tiiviin keskusta-alueen valuma-alueilla käyttäen 
Watec Oy:n kehittämiä uudentyyppisiä kaivosuodattimia. Tutkimus sisältää suodattimien 
käytännön toimivuuden (mm. huoltovälit, kestävyys) seurantaa, suodattimissa käytettävän 
reikäkoon optimointia puhdistustehon ja huoltovälien suhteen sekä sadanta-valuntatapahtumien 
aikana toteutettavia näytteenottoja, joilla kerätään tietoa haitta-aineiden pitoisuuksien 
muutoksista ennen ja jälkeen suodatusta. 
 
Kaivosuodattimien toimivuusseurannassa havaittiin merkittäviä, yli 22-kertaisia eroja eri valuma-
alueille sijoitettujen suodattimien kiintoainekertymien välillä. Erot eivät korreloineet valuma-
alueiden koon kanssa. Suodattimiin kerääntynyt kiintoaine oli raekooltaan pääosin 6–0,6 mm. 
Alustavien seurantatulosten mukaan kaivosuodattimen teho näyttää säilyvän hyvänä aina  
0,2–0,06 mm raekokoluokan kiintoaineeseen asti. Haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien 
muutoksissa suodatuksen aikana esiintyi vaihtelua; esimerkiksi kevään 2022 sulantojen aikaisen 
sadanta-valuntatapahtuman aikaisessa näytteenotossa havaittiin kiintoaineen pitoisuuksien 
pienenneen n. 63 %, Fosforin n. 31 %, Typen n. 16 % ja metallien 34 % (Sinkki) – 66 % (Kupari). 
 
Loppuvuoden 2022 aikana lisänäytteenotoilla tarkennetaan alustavia seurantatuloksia ja 
määritetään suodattimeen tulevan ja sen läpi kulkeneen huleveden sisältämän kiintoaineen 
raekokojakaumaa sekä eri haitta-aineiden sitoutumista eri raekokoluokkiin. Jo kerättyjen tulosten 
perusteella kaivokohtaisella hulevesisuodatuksella on mahdollista poistaa tehokkaasti hulevesien 
sisältämää kiintoainetta erityisesti kuormittavimpien huippuvirtaamajaksojen aikana 
 
Avainsanat: Hulevesi, suodatus, kaivokohtainen 
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Scientific presentation 
Juhani Järveläinen, City of Lahti 
 
Performance of drain-based sediment traps in removing pollutants from 
stormwater 
 
Stormwater is a significant contributor to city-adjacent surface water pollutant loads. Initial 
monitoring data collected in Lahti identify drain-based sediment traps as a promising method for 
removing pollutants from stormwater. 
 
Stormwater from urbanized are typically a significant source of pollution into nearby surface 
waters. Stormwater-related quality and quantity problems are expected to increase due to rising 
numbers of climate change -induced extreme weather events. The Hulakas -project, started in fall 
2021, included studies to establish the effectiveness of drain-based stormwater sediment trap 
filters with a mesh size of 200 microns developed by Watec LLC in various urban catchments on 
Lahti. The study included monitoring of the technical functionality of the filters, mesh size 
optimization and rainfall-runoff sampling used to quantify changes in stormwater pollutant 
concentrations before and after filtration. 
 
Solids accumulation was found to differ substantially between filters installed in different 
catchments, with over 22-fold differences not correlating with the corresponding catchment sizes 
observed. The suspended solids captured by the filters was mainly of a 6-0,6 mm grain size, with 
preliminary monitoring results indicating good effectiveness in solids removal up to 0,2-0,06 mm. 
Sampling carried out during rainfall-runoff events shows variable results in filtration efficiency 
between different types of events; during a combined springtime snowmelt/rainfall event the 
concentration of suspended solids was reduced by 63 %, total phosphorous by 31 %, total nitrogen 
by 16 and heavy metals by 34 (Zn) – 66 % (Cu). By contrast, no reduction was observed during a 
small summertime event with notably lower concentrations across all pollutants in the unfiltered 
stormwater.  
 
The initial results will be expanded upon during additional sampling until the project concludes at 
the end of 2022. Based on the initial findings, drain-based filtration can be used to remove 
suspended solids and particulate-bound pollutants from stormwater, especially during seasonal 
peak flows associated with the highest pollutant concentrations and -loads. Optimization 
accounting for seasonal variations and catchment characteristics will likely increase the cost-
effectiveness of any wide-scale implementation. 
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Scientific presentation  
Lei Liu, University of Helsinki 
Merja Kontro, University of Helsinki 
 
Microbial PHAs Accumulation for Biodegradable Plastic Production 
 
Microbial poly-β-hydroxyalkanoate accumulation from  wastewater sludge for biodegradable 
plastic production to protect the environment. 
 
The raw material for biodegradable plastics, poly-β-hydroxyalkanoates (PHAs), can be produced 
microbially by converting sludge volatile solids (VS) to volatile fatty acids (VFAs), which are then 
fed to PHA-accumulating bacteria. This method helps to reduce environmental pollutions by 
replacing the traditional plastic from petroleum industry. Researchers have succeeded in 
producing PHAs in this transform process. Morgan-Sagastume et al. (2015) achieved a PHAs yield 
of 0.4 g/g VSS in wastewater using a feast and famine process (Morgan-Sagastume et al., 2015). 
Additionally, Bengtsson et al. (2017) gained a PHAs yield of 49 % of VS during wastewater 
treatment by removing carbon and nitrogen in anaerobic feast and aerobic famine system 
(Bengtsson et al., 2017). However, in this study, the feast-and-famine process could not be used to 
convert VFAs to PHAs in a wastewater treatment process with chemical phosphorus precipitation, 
but PHA-accumulating bacteria could be cultivated using continuous aeration. Sludge containing 
PHA-accumulating microorganisms was added to the hydrolyzed activated sludge bioreactor five 
times in a semi-continuous process simultaneously with acetic acid. After 64 days, the final PHA 
concentration was 80% of VS. 
 
Key words: Polydroxyalkanoates, Volatile fatty acids, Wastewater sludge, pH 
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Scientific presentation  
Alex Piro, Lammi Biological Station 
Emmi Eerola, Lammi Biological Station 
Helene Laiho, Lammi Biological Station 
Kimmo Kahilainen, Lammi Biological Station 
 
Year-round fish mercury and bioaccumulation in a boreal lake 
 
Mercury is a notable pollutant in the global north. It's seasonally fluctuating content in aquatic 
food webs, and fish especially, may present a danger to communities relying on local resources. 
 
Boreal lakes demonstrate pronounced seasonality, where the warm open-water season and 
subsequent cold and ice-covered season dominate natural cycles. While fish muscle mercury 
content is well documented in open-water summer months, there is limited knowledge on the ice-
covered winter mercury dynamics in fish from various foraging, thermal and spawning guilds. A 
year-round study was conducted to test how seasonality influences total mercury content (THg) 
and bioaccumulation of the whole fish community in the deep mesotrophic Lake Pääjärvi, 
southern Finland. The whole fish community was sampled and tested for THg in the dorsal muscle 
of each species during all seasons in this humic boreal lake using gillnets in littoral, pelagic, and 
profundal habitats. Mercury was highest in piscivores (Esox lucius, Perca fluviatilis, Sander 
lucioperca) and profundal benthivores (Gymnocephalus cernua, Lota lota), followed by omnivores 
(Scardinius erythrophthalmus, Rutilus rutilus), planktivores (Alburnus alburnus, Osmerus 
eperlanus, Coregonus albula, C. lavaretus), and littoral benthivores (Abramis brama, Barbatula 
barbatula, Cottus gobio). Fish THg was the highest in the winter and spring, likely due to starvation 
and subsequent condensing, as well as spawning effort. The lowest THg was in summer and 
autumn during recovery from reproduction and after the somatic growing season.  
 
Bioaccumulation regression slopes between THg and fish length were steepest after spawning 
(spring-summer) and the shallowest during autumn and winter. Fish THg was best described by a 
multiple regression model included total length and seasonally changing environmental (ice 
thickness, total carbon, total nitrogen, and oxygen saturation) and biotic factors (gonadosomatic 
index, and sex). The seasonal variation found in THg and bioaccumulation slopes supports the 
need for a standardized monitoring programme to include both winter and summer sampling in 
boreal lakes. 
 
Key words: diet, growth dilution, spawning, starvation, summer, winter 
 
Publication on which the abstract is based: Doctoral Thesis 
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Scientific presentation  
Olga Tammeorg, University of Helsinki 
Mina Kiani 
Priit Tammeorg 
 
Recycling of lake sediment phosphorus to agriculture 
 
Sediments of all lakes studied showed a good potential to be used as a P fertilizer. Lake restoration 
by sediment removal will provide certain co-benefits addressing eg scarcity of mineral P sources. 
 
The role of lake sediments as a phosphorus (P) fertilizer has been questioned. While sediments 
with the iron to P ratio (Fe/P) around ten can likely be applied directly in agriculture, additional 
measures may be needed to increase the availability of P for plants in case of the sediments with 
the higher Fe/P ratio. Here, we studied fertilizing ability of the sediments from four Finnish (Päijät-
Häme) and two Estonian lakes with contrasting Fe/P conditions in a greenhouse experiment with 
ryegrass. Additionally, we tested the potential of lime, biochar and arbuscular mycorrhiza to 
increase availability of sediment P for plants. The experiment lasted from December 2021 to May 
2022, during this time, four yields of ryegrass were cut. Next, P uptake by plants was determined 
and growing medium analyzed for P fractions. 
 
Sediments of all lakes studied showed a good potential to be used as a P fertilizer, as the biomass 
of ryegrass grown on sediments was higher than the biomass of the controls (without sediments). 
Moreover, the growth of the plants on the sediment-P was much better than in the treatment 
with mineral P fertilizer, indicating additional benefits of sediments (e.g., source of organic carbon, 
nitrogen, microelements). Biochar and lime improved the plant growth on the sediments from 
Lake Kymijärvi. Highest growth of plants occurred on sediments from Lake Kutajärvi and Lake 
Matjärvi (with the highest content of organic matter) treated with lime, though the lime itself did 
not affect the plant growth. Hence, the results of the current study showed that lake restoration 
by sediment removal will provide certain co-benefits addressing e.g. scarcity of mineral P sources. 
 
Key words: sustainable lake restoration; lake sediments; recycling of phosphorus 
 
Publication on which the abstract is based: https://www.linkedin.com/pulse/innovative-highly-
exciting-greenhouse-experiment- 
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Poster presentation 
Costanza Scopetani, University of Helsinki 
Jukka Pellinen 
 
Plasticizers contained in plastic mulches and agricultural soil 
 
This presentation discusses the risks linked to the use of plastic mulches in agriculture. In 
particular, on the possible transfer of toxic contaminants from plastic mulches to the soil. 
 
Mulching is a widely-practiced agricultural technique able to boost crop productivity and reduce 
weed growth and water evaporation. One of the most common materials used for mulching are 
films made of polyethylene. These films are known to contain phthalates, plasticizers recognized 
as endocrine disruptors, able thus to endanger the hormonal system. As far as we know, there is 
no data on the possible transfer of plasticizers from polyethylene mulching films to agricultural soil 
or on the potential implications for the environment and human health. In this pilot study, we 
analyzed the occurrence of plasticizers such as phthalates and acetyl tributyl citrate from 
polyethylene mulching films and soil samples collected from two agricultural fields in Päijät-Häme 
region, one where polyethylene films have been used and the other one where no mulching 
practices have been applied. The samples were analyzed with a GC/MS (gas chromatograph-mass 
spectrometer) and the results indicated that the soil exposed to polyethylene mulches contained a 
significantly higher concentration of some of the most common plasticizers, including acetyl 
tributyl citrate. These outcomes highlight the need to carry out further research to understand the 
potential risks that mulching practices can cause for the environment and human health. 
 
Key words: plastic pollution, contaminant transfer, mulching, agriculture 
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Poster presentation 
Yan Sun, University of Helsinki 
Merja Kontro 
 
Enzymatic antimicrobials against Staphylococcus aureus biofilms 
 
The study clones&produces enzymatic antimicrobials, and  measures the activity against biofilm 
formation of human&livestock pathogen S. aureus and in disrupting existing biofilms in the 
environment. 
 
Microbial infection is a very common threat to human health. Various antibiotics have been 
developed to treat the infections. However, when a biofilm is formed, it is rather difficult to 
eliminate the infection completely.  The abused use of antibiotics has therefore caused antibiotic 
resistance. Antibiotic resistance has been recognized for about 85 years. In the last 15 years, 
enzymatic antimicrobials have been increasingly acknowledged as an alternative to combat 
microbial infections, especially from persisting biofilms. Staphylococcus aureus is one of the most 
common human and livestock microbial pathogens that can cause persistent infections, and it is 
vastly modeled in the research and development of antimicrobials against its infection and biofilm 
formation. Peptidoglycans play a critical role in the biofilm formation of Staphylococcus aureus 
and enzymes that hydrolase these peptidoglycans have been widely considered as promising 
antimicrobial candidates. In this study, a set of peptidoglycan hydrolases (enzymes) produced by S. 
aureus are selected and their laboratory production and antimicrobial activity against S. aureus 
biofilms are investigated. For enzyme production, the genes of these hydrolases are cloned into 
pET28a(+) plasmids and E. coli BL21(DE3) pLysS is used as the host. Enzyme production is induced 
by IPTG. Different conditions such as temperature, production time, and the concentration of IPTG 
are optimized for the best production of the soluble fraction of target enzymes. The produced 
enzymes tagged with 6*histidine are separated by SDS-PAGE and detected Western Blotting. So 
far, the clones of four peptidoglycan genes have been successfully constructed in the E. coli 
BL21(DE3) pLysS cells. At the current step, we are modifying the conditions for enzyme 
production. 
 
Key words: enzymatic antimicrobials, Staphylococcus aureus, biofilms, infection 
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Kirjan julkistaminen 
Senja Jouttimäki, Päijät-Hämeen tutkimusseura ry 
 
Päijät-Hämeen tutkimusseura ry:n vuosikirja 2022 
 
Päijät-Hämeen tutkimusseura ry julkistaa vuosikirjan, jonka aiheena on päijäthämäläinen koulutus 
ja identiteetit. Teos koostuu noin 15 artikkelista ja runsaasta kuvituksesta. 
 
Vuonna 1978 perustetun Päijät-Hämeen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää Päijät-
Hämeeseen liittyvää tutkimusta ja tutkimustiedon levittämistä sekä harjoittaa muullakin tavoin 
kulttuuriyhteistyötä. Yksi seuran näkyvimmistä toiminnoista on vuosikirjojen julkaisu. Teemat 
haetaan Päijät-Hämettä koskevasta tutkimuksesta, kulttuurista ja maakunnan kehitykseen 
liittyvistä aihepiireistä. Kirjoja on tehty vuodesta 1980 lähtien, ja nyt tekeillä oleva julkaisu on 35. 
seuran historiassa.  
 
Vuoden 2022 kirjan aiheena on koulutus ja identiteetit. Teoksessa käydään läpi monien 
koulutusorganisaatioiden ja -alojen vaiheita ja pohditaan koulutuksen roolia Päijät-Hämeen ja 
päijäthämäläisten identiteettien kannalta. Koulutusta tarkastellaan kansakoulusta 
varhaiskasvatukseen ja peruskouluun, ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen sekä 
vapaaseen sivistystyöhön. Kirjassa käsitellään myös opettajien koulutusta ja opettajuutta sekä 
paikallisia vaikuttajia. 
  
Koulutusponnistelujen materiaalisina merkkeinä ovat koulurakennukset, joilla on paitsi 
koulutushistoriallista myös yleisempää aate- ja kulttuurihistoriallista todistusvoimaa. Rakennuksilla 
on arkkitehtoninen identiteetti, joka heijastaa kulloisiakin pedagogisia virtauksia. Arkkitehtonisesti 
arvokkaita ovat esimerkiksi kirjassa esille tulevat Heinolan seminaarin ja Lahden kansanopiston 
kiinteistöt.  Lahden kylän koulu on ensimmäinen alueellemme rakennettu kansakoulu. 
 
Vuosikirja koostuu useasta artikkelista ja niitä kokoavasta yhteenvedosta. Kirjoittajille on annettu 
jokseenkin vapaat kädet esitystavan suhteen, joten pienoishistoriikkien ja tavanomaisen 
tiedeproosan lisäksi tulossa on muistitiedosta ja henkilökohtaisista kokemuksista ammentavia 
esityksiä.  
 
Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Jorma Ahonen, Senja Jouttimäki, Antti Karisto, Riitta Niskanen ja 
Terhi Pietiläinen. Vuosikirja on samalla kunnianosoitus kahdelle tutkimusseuran hiljattain 
menehtyneelle vaikuttajalle, dosentti Saara Hakasteelle ja FT Reino Kalliolle. 
 
Avainsanat: Koulutus, identiteetit, elinvoima, sivistys, koulurakennukset 
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Yliopistokeskusten rooli yliopiston vaikuttavuudessa. 
 
Osana Yliopistokeskusseminaaria järjestetään sessio, jossa käsitellään yliopistojen vaikuttavuutta 
no. alueellisesta näkökulmasta. 
 
Avainsanat: Vaikuttavuus 
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Scientific presentation  
Satu Rinkinen, LUT University 
Suvi Konsti-Laakso, LUT University 
Katja Lahikainen, LUT University 
 
Entrepreneurial ecosystems and opportunity spaces 
 
Innovative entrepreneurs are not just the agents exploiting university-based opportunity spaces 
but also the ones involved in concstructing the spaces with their agent-specific knowledge bases. 
 
Universities are important actors in regional entrepreneurial ecosystems. Research intensive 
universities can produce frontier research, which is attractive to firms, but may simultaneously 
suffer from a gap between the research produced and the needs of local firms, as well as mission 
overload. Recent research has examined how opportunities develop in entrepreneurial 
ecosystems and proposed that opportunity develops through different phases and it is developed 
by multiple stakeholders before actual commercialization as a spin-off or through participating 
corporates. This calls for better integration of entrepreneurial process perspective also to 
entrepreneurial ecosystems. 
 
The research question set for this study is: What kind of opportunity spaces university creates for 
regional entrepreneurial ecosystem? The study brings out new insights on the university’s role in 
regional entrepreneurial ecosystems. As a research approach, this study utilizes a qualitative case 
study methodology. The study focuses on the specific role of a technological university in the 
opportunity formation for regional entrepreneurship and innovation ecosystem. To cover the 
research topic, the collected empirical data contains 17 expert interviews, and observations and 
group discussions from a regional innovation strategy workshop. The qualitative analysis is based 
on previous literature on entrepreneurial ecosystems, entrepreneurial opportunity, and 
opportunity spaces for innovative entrepreneurship. 
 
This study contributes to ongoing discussion on how opportunities evolve in entrepreneurial 
ecosystems. We develop a framework that captures university´s role in entrepreneurial ecosystem 
and different opportunity spaces it offers for ecosystem members. As a result of the data analysis, 
four types of university-driven opportunity spaces for entrepreneurial activities in the region were 
identified. 
 
Key words: entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial opportunity, opportunity space 
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Tieteellinen esitys 
Marja Roslund, Luonnonvarakeskus 
Aki Sinkkonen, Luonnonvarakeskus 
 
Luonnon mikrobit hiekkalaatikossa ja lasten immuunisäätely 
 
Päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely voi parantua jo kahdessa viikossa leikkimällä 
hiekkalaatikossa, jossa hiekkalaatikkohiekka sisältää monimuotoisen luonnon mikrobiston. 
 
Lasten immuunijärjestelmän häiriöt, kuten allergiat, astma, atopia ja tyypin 1 diabetes ovat 
lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Yhtenä syynä tähän on riittämätön kosketus 
monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa. Koska lapset viettävät lähes 
päivittäin aikaa päiväkodin pihalla tai muilla leikkipaikoilla, monimuotoista luontoa tulisi lisätä 
myös näille alueille päivittäisen luontokosketuksen turvaamiseksi. Leikkipaikat vaativat kuitenkin 
kovan kulutuksen kestäviä ja turvallisia materiaaleja. Tästä syystä Luonnovarakeskus on kehittänyt 
yhdessä Helsingin ja Tampereen yliopiston kanssa uudenlaisia luonnonmukaisia pihamateriaaleja. 
 
Lahden päiväkodeissa tehty tutkimus on maailman ensimmäinen lumekontrolloitu 
kaksoissokkotutkimus, jossa silmin näkymättömän luonnon monimuotoisuuden eli 
mikrobiologisen monimuotoisuuden osoitettiin vaikuttavan päiväkoti-ikäisten lasten 
immuunipuolustukseen. 
 
Lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus tarkoittaa, etteivät lapset tai heidän vanhempansa, 
päiväkodin henkilökunta tai edes tutkijat tienneet kokeen aikana, oliko hiekkalaatikkohiekka 
luonnonmateriaalein rikastettua vai samannäköistä hiekkaa ilman mikrobiologista 
monimuotoisuutta.  
 
Tutkimuksessa päiväkodit jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista osa sai mikrobirikastettua 
hiekkalaatikkohiekkaa ja osa samannäköistä hiekkaa ilman monimuotoista mikrobistoa. 
Tutkimusavustajat kävivät päiväkodeissa leikittämässä lapsia hiekkalaatikolla aamu- ja iltapäivisin 
20 minuuttia kerrallaan kahden viikon ajan. Tutkimuksen tuloksena ihon mikrobisto muuttui vain 
niillä lapsilla, jotka olivat leikkineet mikrobistoltaan rikastetussa hiekkalaatikossa. Rikastetussa 
hiekassa leikkineillä lapsilla veren interleukiini-10 -pitoisuuden muutos oli positiivinen, kun se 
kontrolliryhmässä oli negatiivinen. Interleukiini-10 on tulehduksia ehkäisevä sytokiini, jota 
pidetään keskeisenä monien immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyssä. 
 
Avainsanat: Luonto, monimuotoisuus, immuunijärjestelmä, päiväkoti, lapset, terveys 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Roslund ym. 2022 tutkimusjulkaisu: 
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113900 
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Tieteellinen esitys 
Riikka Puhakka, Helsingin Yliopisto 
 
Nuorille hyvinvointia luonnosta – aktiviteettien vertailu 
 
Luontoaktiviteeteilla on myönteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja luontoyhteyteen. 9-luokat 
osallistuivat vaellukselle, geokätköilyyn, mobiilisovellusten pelaamiseen sekä draamapajaan. 
 
Yhteiskunnan kaupungistuessa Suomessakin on nostettu esille nuorimpien sukupolvien luonnossa 
vieraantuminen. Erityisesti teini-iän on tulkittu edustavan luontosuhteessa ”aikalisää”. Samaan 
aikaan luonnon myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen tunnistetaan yhä paremmin. 
Luonnon on todettu parantavan mielialaa ja itsetuntoa, lievittävän stressistä ja lisäävän 
keskittymiskykyä. Yhteiset luontoharrastukset mahdollistavat sosiaalisten siteiden vahvistamisen. 
Luonto houkuttelee liikkumaan, ja altistuminen luonnon monimuotoiselle mikrobistolle suojaa 
immuunijärjestelmän häiriöiltä.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia nuorten koettuun hyvinvointiin ja 
luontoyhteyteen. Vertailtavana on kolme ulkoilumuotoa – geokätköily, kävelyä edellyttävän 
mobiilisovelluksen pelaaminen ja vaellus – sekä verrokkiryhmän aktiviteettina draamapaja. Neljä 
lahtelaista 9-luokkaa (N=56) osallistui aktiviteetteihin keväällä 2022 osana NATUREWELL-hanketta. 
Vaellus ja draamapaja järjestettiin kolmen päivän leirikouluina, ja geokätköilyä ja mobiilipelejä 
harrastettiin ohjatusti kymmenen päivän ajan. Aineisto koostuu kyselyistä ja ryhmähaastatteluista.     
 
Tulosten perusteella nuoret kokivat toiminnan aikana usein myönteisiä ja harvoin kielteisiä 
tuntemuksia, ja he pääsivät irtautumaan kouluasioista. Nuoret nauttivat erityisesti yhdessäolosta 
ja yhteisestä harrastamisesta koulukavereiden kanssa. Tutkimusjakson jälkeen nuoret kokivat 
vahvemmin, että luokan oppilaat työskentelevät yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi ja ovat 
halukkaita auttamaan toisiaan. Erityisesti leireille osallistuneet kokivat suhteen koulukavereihin 
lujittuneen. Vaellukselle ja geokätköilyyn osallistuneet saivat intoa harrastaa aktiviteettia 
uudelleen ja lisätä arkiliikuntaa. Erityisesti vaeltajat oppivat uusia luontoa koskevia tietoja ja 
taitoja, ja heidän kiinnostuksensa luontoa kohtaan lisääntyi. Tuloksia voidaan hyödyntää 
kehitettäessä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 
Avainsanat: hyvinvointi, terveys, luonto, luonnon virkistyskäyttö, nuoret 
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Tieteellinen esitys 
Riikka Närvänen, Helsingin Yliopisto 
Riikka Puhakka, Helsingin Yliopisto 
 
Vaellusretki nuorten hyvinvointia edistämässä 
 
Tutkimuksen perusteella kolmen päivän pituisella vaellusretkellä oli myönteisiä vaikutuksia 
lahtelaisten 9-luokkalaisten nuorten koettuun hyvinvointiin ja kiinnostukseen viettää aikaa 
luonnossa. 
 
Luonnon monipuolisista hyvinvointi- ja terveyshyödyistä on yhä enemmän tutkimusnäyttöä. 
Luonnossa oleskelu esimerkiksi kohentaa mielialaa, elvyttää stressistä ja parantaa 
keskittymiskykyä. Luontoaktiviteetit mahdollistavat niin sosiaalisen vuorovaikutuksen kuin siitä 
vetäytymisen. Luonto motivoi liikkumaan, ja luonnossa altistutaan ihmisen puolustusjärjestelmän 
kannalta hyödyllisille mikrobeille. Samaan aikaan Suomessakin on keskusteltu lasten ja nuorten 
luonnossa vieraantumisesta. Erityisesti teini-ikä edustaa usein ”aikalisää” luontosuhteessa. 
Nuorten luontoyhteyttä voidaan tukea esimerkiksi seikkailukasvatuksen menetelmin.   
 
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten vaellusretki vaikutti nuorten koettuun hyvinvointiin ja 
luontoyhteyteen. Lahtelaisen 9-luokan oppilaat (N=16) osallistuivat kolmen päivän vaellukselle 
Repoveden kansallispuistossa keväällä 2022 osana NATUREWELL-hanketta. Tutkimusaineistona 
käytetään vaelluksen jälkeen tehtyjä ryhmähaastatteluja, jotka analysoitiin laadullisin menetelmin.  
 
Osallistujat korostivat retken myönteisiä vaikutuksia ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 
yhteishenkeen. Nuoret kokivat, että vaellus auttoi heitä irtautumaan arki- ja koulustressistä, sillä 
keskittyminen kohdistui käsillä olevaan hetkeen ja aktiviteetteihin. Samalla useimmilla väheni 
matkapuhelimella vietetty ruutuaika, mikä koettiin myönteiseksi asiaksi. Vaellus myös herätti 
nuoria ajattelemaan oman arjen vaivattomuutta verrattuna vaellusolosuhteisiin ja arvostamaan 
sitä, mitä heillä on. Useimmat nuoret haluaisivat viettää enemmän aikaa luonnossa, vaikka 
monelle täydet aikataulut aiheuttavatkin haasteita. Osallistujat kokivat saaneensa vaellukselta 
uusia taitoja tulevaisuuden retkeilyyn, ja useimmat olivat innokkaita lähtemään uudelleenkin 
retkeilemään.   
 
Tulokset osoittavat, että seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntämällä voidaan edesauttaa 
nuorten mahdollisuuksia saada luonnosta terveys- ja hyvinvointihyötyjä. 
 
Avainsanat: hyvinvointi, terveys, luonto, seikkailukasvatus, nuoret 
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Scientific presentation 
Mikaela Grotenfelt-Enegren, University of Helsinki 
Leena Helenius, University of Helsinki 
Charlotta Holmström, University of Helsinki 
Anni Kaikko, University of Helsinki 
Jaana Laisi, University of Helsinki 
Hanna Rintala, University of Helsinki 
Kristiina Patja, University of Helsinki 

Promoting sustainable health and well-being at maternity and child health clinics 

Many lifestyle changes improving health and well–being are simultaneously beneficial for the 
environment. Maternity and child health clinics, providing free antenatal care and health services 
for children under school age, play a key role in health promotion and also have a great potential 
in promoting sustainability.  

Aims  
To integrate the promotion of sustainable lifestyle choices into care protocols and practices  
at the maternity and child health clinics in the Päijät-Häme region, through a real-life pilot  
during 2020-22.  

Methods  
1) Training health care providers in sustainability thinking through interactive training 
sessions, utilizing systemic thinking and futures approaches, 
2) identifying existing good practices as well as new possibilities to promote planetary health at 
the maternity and child health clinics, 
3) co-creation of new care protocols with health professionals and environmental experts, 
5) examining educational and other needs to adopt contents into clinical work, 
6) testing new protocols and collecting feedback from practitioners.  

Results  
- Public health nurses were able to identify current practices promoting  
sustainability in their daily work.  
- A framework for care visits and other tools developed for health care providers.  

After the training 93% of the respondents (n=29) saw that the healthcare sector has a critical role 
to play in promoting sustainability and 76% of respondents had changed their mind regarding this 
as a result of the training.  

Conclusion  
Public health nurses welcome a role as change agents and sustainable lifestyles can be promoted 
as an integrated part of routine care visits at maternity and child health clinics. Key factors for 
success include participatory methods and a cross-disciplinary approach.  
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Tieteellinen esitys 
Satu Pekkarinen, LUT-yliopisto 
Helinä Melkas 
Riika Saurio 
 
Julkisten palvelujen kestävä digitalisaatio 
 
Esityksessä tarkastellaan sosiaali- ja terveyssektorin tapaustutkimusten kautta digitalisaation 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaation kestävyys on varsin vähän tutkittu aihe.  Julkisessa 
keskustelussa sote-palveluiden kestävyyttä on tarkasteltu etenkin taloudellisen ja sosiaalisen 
kestävyyden näkökulmista, vähemmän ekologisen kestävyyden näkökulmasta. 
Tutkimuksen tavoitteena on kahden tapaustutkimuksen kautta tutkia digitalisaation ilmasto- ja 
ympäristövaikutuksia sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sosiaali- ja terveyssektorilla. 
Tutkimus kohdentuu kuvapuhelin- ja lääkeautomaattipalveluun (tapaus 1) sekä 
etävastaanottotoimintaan (tapaus 2). 
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena 23 teemahaastattelun avulla, jotka tehtiin 
alkuvuodesta 2022. Haastateltavina oli johtoa ja työntekijöitä kahdesta sosiaali- ja 
terveyspalveluorganisaatiosta sekä näille teknologiaa tarjoavista yrityksistä. Aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysillä. 
 
Myönteisinä ilmasto- ja ympäristövaikutuksina todettiin olevan esimerkiksi matkustamisen 
tarpeen väheneminen ja suojavarusteiden säästymisen kautta jätteen määrän väheneminen, 
kielteisinä puolestaan laitteiden materiaalit ja energiankulutus. Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 
vaikutukset jaoteltiin asiakkaisiin, työntekijöihin sekä organisaatioon ja yhteiskuntaan kohdistuviin 
vaikutuksiin. Myönteisinä vaikutuksina havaittiin muun muassa yksilöllisemmän palvelun 
mahdollistaminen ja järkevämpi ajankäyttö. Negatiivisina vaikutuksina todettiin muun muassa eri 
teknologioiden yhteensovittamisen haasteet sekä teknologian käyttöönoton mukanaan tuomat 
oppimis- ja muutoshaasteet. 
 
Vaikka kiinnostusta ympäristöasioihin on, ilmasto- ja ympäristövaikutukset eivät ole olleet sosiaali- 
ja terveyspalvelujen digitalisaatiossa keskeinen ajuri. Tärkeintä on ollut toimivien palvelujen 
järjestäminen. Sosiaali- ja terveyssektorin toimintaympäristö on valtavassa muutoksessa, joten 
vaikutukset ovat usein moninaisia, ja vaikutusketjujen tunnistaminen ja todentaminen ja etenkin 
vaikutusten määrällinen arviointi on haastavaa.  
 
Avainsanat: Sosiaali- ja terveyspalvelut, digitalisaatio, kestävyys 
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Tieteellinen esitys 
Vilma Halonen, LUT-yliopisto 
 
Yhteiskunnan ilmastotoimien vaikutus yksilön hiilijalanjälkeen 
 
Esityksessä käsitellään, miten paljon yksilön hiilijalanjälki pienenee, kun huomioidaan vain 
teknologian ja yhteiskunnan toimien tuottamat päästövähennykset energia- ja liikennesektoreilla. 
 
Kotitalouksien kulutus vastaa yli 70 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä globaalisti. Jotta 
ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen, pitäisi yksilöiden kulutusperusteinen 
hiilijalanjälki olla alle 3 tonnia vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 70 % vähennystä 
Suomessa tai muissa korkean kulutuksen maissa. Kulutusperusteisia päästöjä voidaan vähentää 
sekä teknologisilla että käyttäytymiseen liittyvillä muutoksilla. Tällä hetkellä 
päästövähennystoimenpiteet ja -tavoitteet kuitenkin nojaavat vahvasti vain teknologiaan, vaikka 
myös käyttäytymismuutosta tarvitaan.  
 
Tämä esitys käsittelee energia- ja liikennesektorin teknologisen kehityksen tuottamien 
päästövähennysten vaikutusta kulutusperusteiseen hiilijalanjälkeen. Tutkimuskohteena on Lahden 
kaupunginosa Mukkula. Tutkimuksen tarkoituksena on laskea, miten paljon yksilön 
kulutusperusteinen hiilijalanjälki pienenee vuosien 2010-2030 välillä, kun huomioidaan vain 
teknologian ja yhteiskunnan toimien tuottamat päästövähennykset energia- ja liikennesektoreilla. 
Tutkimus on kvantitatiivinen ja tutkimusmenetelminä käytetään kyselyä sekä elinkaariarviointia 
hiilijalanjälkien laskentaan ja arviointiin. 
 
Tuloksien perusteella vuosien 2010-2030 aikana liikkumiseen liittyvät päästöt vähenevät 50 % ja 
energiaan liittyvät päästöt 68 %, kun ainoastaan teknologinen kehitys ja yhteiskunnan 
toimenpiteet otetaan huomioon. Tämän perusteella lähiöasukkaan kokonaishiilijalanjälki vähenee 
37 % vuoteen 2030 mennessä. Tuloksista voidaan päätellä, että teknologia ja nykyiset kansalliset 
tavoitteet evät riitä vähentämään tarpeeksi kulutusperusteisia päästöjä, jotta saavutettaisiin 1,5 
asteen tavoite. Teknologian lisäksi tarvitaan myös kunnianhimoisia muutoksia kulutukseen ja 
käyttäytymiseen. 
 
Avainsanat: energia, liikenne, kulutusperusteinen hiilijalanjälki, yhteiskunta 
 
Julkaisu, johon abstrakti perustuu: Tieteellinen artikkeli, ei vielä julkaistu (submitattu) 
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Tieteellinen esitys 
Ville Uusitalo, LUT-yliopisto 
Natasha Järviö, LUT-yliopisto 
Lauri Leppäkoski, LUT-yliopisto 
 
Liikenteen energiajärjestelmien luonnon monimuotoisuusvaikutukset 
 
Esityksessä käydään läpi maankäyttötarpeita energian tuottamiseksi liikenteeseen ja tämän 
mahdollisia luonnonmonimuotoisuusvaikutuksia. 
 
Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on yksi suurimmista ihmiskuntaa kohtaavista 
haasteista. Tähän asti on ollut haastavaa laskea luonnon monimuotoisuudelle kohdentuvia 
vaikutuksia esimerkiksi eri tuotteiden valmistukseen liittyen. Elinkaarimallintamiseen pohjautuvat 
laskentamenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet nopeasti viime vuosina ja tarjoavat 
mahdollisuuksia entistä tarkempaan laskentaan. Tämän esityksen tavoitteena on arvioida 
maankäyttöön liittyen mahdollisia luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia uhkia, kun tuotetaan 
energiaa henkilöautoille. Esityksessä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja liikenne-energian 
tuottamiseksi biopolttoaineista sähköön ja arvioidaan laskentamenetelmien mahdollisuuksia ja 
rajoitteita. Tuloksista nähdään paljonko maa-alaa eri energiantuotantoketjut tarvitsevat ja miten 
ne voivat sijoittua maantieteellisesti erilaisille biodiversiteettialueille. Näiden pohjalta voidaan 
myös arvioida, millaisia luonnon monimuotoisuusvaikutuksia eri ketjuista mahdollisesti aiheutuu. 
 
Avainsanat: luonnonmonimuotoisuus, liikenne, elinkaarimallinnus 
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Scientific presentation  
Natasha Järviö, LUT school of Energy Systems 
Rachel Mazac, University of Helsinki, HELSUS 
Zhongxiao Sun, China Agricultural University 
Miguel Brandão, KTH – Royal Institute of Technology 
Ville Uusitalo, LUT school of Energy Systems 
Hanna Tuomisto, University of Helsinki, HELSUS, LUKE 
 
The power of dietary changes towards biodiversity conservation 
 
Exploring the power of dietary changes on a local level to halting impacts of ecosystems globally 
using environmental extended input output analysis - a case study on Finnish future diets. 
 
Agricultural production causes environmental degradation leading to, for example, climate 
change, habitat losses through land use, water depletion, and eutrophication. While for some 
impacts the geographical location is irrelevant, the intensity of other impacts varies per 
geographical region. One example of this being biodiversity where the impacts of land use and 
land-use changes (LULUC) will vary in accordance with the ecoregion. Additionally, farming 
practices vary per region which leads to more or less impacts depending on management choices 
practiced. Besides the differences due to geographical locations, the environmental impacts per 
product can vary substantially. Our food consumption choices can therefore lead to great 
variations, accordingly. 
 
Western countries — like Finland — have been linked to high environmental impacts due to the 
consumption of animal-based products. Many of these impacts are related to LULUC that takes 
place in developing countries, such as GWP and loss of biodiversity. Therefore, we hypothesize 
that changes in Finnish diets on a local scale, could reduce the food consumption- related 
environmental impacts on a global scale. These changes will be assessed using an environmental 
extended input-output analysis. We will use the food and agricultural-based input-output model 
(FABIO) to model several dietary scenarios for the year 2030, taking into account to nutritional 
aspect of the diets. 
 
In the research we will focus on biodiversity impacts of terrestrial, marine and freshwater 
ecosystems by applying the LC-IMPACT method that considers several environmental impacts  
that are related to the agricultural system. These impacts include climate change, marine and 
freshwater eutrophication, water stress, toxicity, acidification and photochemical ozone 
formation. 
 
Key words: food system, LCA, biodiversity, land use and land-use change, diets, regenerative 
 
Publication on which the abstract is based: upcoming article within the BIODIFUL project 
(https://biodiful.fi/) 
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Scientific presentation  
Michelle García-Arroyo, University of Helsinki 
 
Avian diversity patterns in a boreal green city 
 
Assessing bird diversity provides insights into their current status and possible management 
strategies to maintain their populations within the urban limits of Lahti. 
 
Despite the negative effects of urbanization on biodiversity, cities have the potential to shelter 
and conserve wildlife within their limits if they are properly managed. For this study, I focused on 
the bird communities of Lahti. Over the summer of 2021, I performed a survey recording birds and 
variables describing their surrounding environment throughout the urban area of the city. To 
explore the patterns of diversity, I analysed this data using an urbanization intensity gradient 
approach. I recorded a total of 37 bird species and 723 individuals during the breeding season of 
2021. Surprisingly, the five most abundant species comprised 51% of the total abundance and 
forest or woodland species were the most common across the survey. Variables such as tree 
abundance, built cover, and traffic intensity were especially important for bird species richness. I 
also found that depending on the type of categorization of urban intensity utilised, different 
conclusions can be achieved for bird richness and composition patterns that can be useful to 
better plan the management of bird habitats. The results of this study add to the diversity of 
scenarios found for bird communities in urban areas in Finland. 
 
Key words: Birds, citywide survey, community composition, species richness, urban ecology 
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Scientific presentation  
Johan Kotze, University of Helsinki 
Meeri Tahvanainen, University of Helsinki 
Heikki Setälä, University of Helsinki 
 
Increasing urbanisation: like insects, are we all shrinking? 
 
Urbanisation does not only affect biodiversity negatively, but also make individuals smaller. 
 
While investigating the response of carabid beetles to urbanisation, we discovered something 
unexpected. For a number of species, individuals in urban forest fragments were significantly 
smaller than those in nearby natural forest in Lahti. This observation was also confirmed in forest 
fragments surrounded by agricultural fields outside the city, as well as on Vesijärvi lake islands. 
Not only is body size, but also the share of beetles with with/without wings affected by 
fragmentation: you need to be mobile (having wings) to survive in these fragmented landscapes. 
These changes in species characteristics were also reflected in biodiversity patterns across the 
urban/agricultural/lake island landscape. When forests get smaller in these three landscapes, 
species are lost, while larger forest fragments are still quite rich. These radical changes in the 
beetles are likely the result of a combination of drivers, including climate change (small forest 
patches being warmer than larger ones), and fragmentation. Interestingly, also forest complexity 
(for example, patches with a lot of hiding places and that are not managed) affected these beetles 
so that heavily-managed forest patches have less food resources, resulting in lighter beetles. 
These results suggest that ever warming cities with fragmented greenspaces not only affects 
biodiversity negatively, but likely also the well-being of those that share the city with us. 
 
Key words: Carabid beetles, urbanisation, habitat loss, body size and mobility 
 
Publication on which the abstract is based: International student exchange and MSc thesis 

 

 

 


