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Lahti oli vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki. Tämä näkyi niin alueellisesti kuin
kansainvälisestikin. Vuosi muistetaan myös toisena COVID 19 -vuotena, jota leimasivat
etätyöskentely ja -opiskelu sekä yhteisten tapaamisten ja tapahtumien siirtyminen verkkoon.
Lahden yliopistotoiminnan osalta kyseessä oli laajenemisen vuosi. LUT-yliopiston toiminta
Lahdessa laajeni mm. uudet professuurien ja alkaneiden kandiohjelmien myötä. Alueellisen
yliopistoyhteistyön saralla tehtiin historiaa, kun Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto päättivät hakea
yhteistä professuuria. Yliopistot ja Lahden kaupunki solmivat sopimuksen ilmakehätieteen
mallintamisen ja sovelletun matematiikan professuurin rahoittamisesta viidelle vuodelle.
Rekrytointiprosessi käynnistyi syksyllä 2021.
Vuoden aikana valmisteltiin alueellista planetaarisen terveyteen, eli ympäristön ja ihmisen
terveyteen, keskittyvää ohjelmaa emeritusprofessori Tari Haahtelan ja laajan yhteistyöverkoston
kesken. Valmisteluissa olivat mukana Lahden kaupunki, Kestävä Lahti –säätiö, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä, Lahden Yliopistokampus, THL, SYKE, Luke ja WWF-Suomi. Lahden
Yliopistokampus toimi valmisteluvaiheen hallinnoijana ja palkkasi toimijoiden yhteisen rahoituksen
turvin kolmehenkisen tiimin ohjelmavalmisteluun. Kymmenvuotinen Päijät-Hämeen alueen terveysja ympäristötavoitteet yhdistävä Luontoaskel terveyteen 2022-2032 -ohjelma (Nature Step to
Health 2022-2032) julkistettiin Lahdessa 9.11.2021.
Planetaarisen terveyden teema oli pääosassa myös People and Planet – from Theory to Solutions
-konferenssissa, joka järjestettiin virtuaalisesti 8.-10.11.2021. Konferenssiin osallistui noin 140
osallistujaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Tapahtuman avasivat Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen, ympäristöministeri Krista Kiuru ja Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.
Ympäristöpääkaupunkivuosi näkyi yliopistotoimijoille myös Kestävä Lahti -säätiön myöntämien
projektirahoitusten kautta. Projektirahoitusta myönnettiin mm. HY+:n toteuttamalle Ymmärrä
ympäristöäsi - verkkokurssiin . Kaikille avoin ja maksuton kurssi toi esiin Lahdessa tehtyä
ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osallistujia kertyi yli 500.
Paikallisten korkeakoulujen yhteinen kansainvälinen kesäkoulu toteutettiin myös
ympäristöpääkaupunkivuoden hengessä. Sen teemana oli lahtelainen ympäristöosaaminen ja
opettajina alan huiput Helsingin yliopistosta, LUT-yliopistosta ja LAB-ammattikorkeakoulusta.
Kesäkoulu toteutettiin verkossa ja se kokosi yhteen n. 70 kansainvälistä opiskelijaa.
Järjestyksessään 19. Lahden tiedepäivän teemana oli niin ikään ympäristö. Tapahtuma toi esiin
paikallista osaamista noin 30 session voimin ja keräsi noin 400 kävijää. Päivän aikana julkistettiin
myös Lahden tutkimusseuran ympäristöteemainen julkaisu.
Muita vuoden tapahtumia olivat mm. NiemiCampus Live -webinaarit, joissa HY:n ja LUTin tutkijat
esittelivät tutkimusteemojaan teknologiasta hyvinvointiin. Helsingin yliopisto järjesti yrityksille
suunnatun vesitutkimusteemaisen Business and Science –tilaisuuden (verkossa) yhteistyössä
Lahden teollisuusseuran kanssa.
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Helsingin yliopisto
Kansainvälinen ja alueellinen vaikuttaja – yhdessä
Lahden alueella on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, maa- ja
metsätieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, valtiotieteellisen tiedekunnan, lääketieteellisen
tiedekunnan sekä Avoimen yliopiston, HY+:n ja Yliopistopalveluiden toimintaa. Verkoston kautta
Lahden talousalue liittyy saumattomasti HY:n korkeatasoisiin tutkimus- ja profilointihankkeisiin, jotka
ovat Kestävyystieteen instituutti HELSUS (Helsinki Institute of Sustainability Science) ja siihen
sisältyvä Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, Ilmakehätieteiden keskus INAR (National Institute for
Integrated Atmospheric and Earth System Science Research). Lahden kampuksella toimii PäijätHämeen LUMA-keskus, joka on osa LUMA-keskus Suomea.
HY:n Lahden verkostoa yhdistävänä tutkimus- ja opetusteemana on ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävä kaupunkiympäristö
Helsingin yliopiston Lahden monitieteinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö sekä monipuolinen
kumppanuusverkosto mahdollistavat perustutkimuksen sekä sen hyödyntämisen ja tutkimuksen
uudet avaukset. Tiiviit suhteet yrityksiin ovat oleellinen osa tehtävää yhteistyötä.

Ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kaupunki (tutkimus)
Vuonna 2021 bio- ja ympäristötieteiden tutkimusta painotettiin tutkimushankkeisiin, jotka tukivat
Lahden kaupungin European Green Capital -kokonaisuutta. Ekosysteemit ja ympäristö tutkimusohjelman tutkijat olivat keskeisessä roolissa mm. Planetary Health -konferenssi
järjestämisessä. Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana toimi professori David Thomas ja
konferenssin kansainvälisten puhujien joukossa olivat tutkimusohjelman professorit Alf Norkko ja
Heikki Setälä. Työelämäprofessori Hannele Pokka osallistui mm. Kestävä Lahti -säätiön hallituksen
toimintaan ja Luontoaskel terveyteen – ohjelman julkistamisyhteydessä toteutettuun paneeliin
panelistina.
Tuore joulukuussa 2020 aloittanut professori Ian MacGregor Fors, jonka erityisala on
kaupunkiluonnon monimuotoisuus (Urban biodiversity and ecosystems), aloitti tutkimustyönsä
kokoamalla yhteen Suomen johtavat kaupunkilintuekologit. Heidän tavoitteenaan on selvittää –
lähinnä lintuja indikaattorina käyttäen – Lahden kaupungin ekologiseen kestävyyteen vaikuttavia
mittareita. Työryhmään kuuluu ekologien lisäksi kaupunkisosiologeja ja muita kestävyystieteen
tutkijoita. Uuden professorin tutkimusryhmän tavoitteena on myös löytää yhteistyössä professori
Heikki Setälän kaupunkiekosysteemiekologiaan perehtyneen tutkimusryhmän kanssa tapoja
kasvattaa biodiversiteetin huomioimista kaupungin maankäytön suunnittelussa ja puistojen
kunnossapidossa.
Ympäristön kunnostus ja suojelu -teemaan liittyen vuonna 2021 käynnissä oli lukuisia
monivuotisia hankkeita. Esimerkiksi professori Martin Romantschukin johtamissa TANIA ja
NANORAUTA -hankkeissa tutkittiin nanokokoisten rautapartikkelien käyttöä pilaantuneen
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pohjaveden ja maaperän puhdistukseen, joko kemiallisen reaktion kautta tai stimuloimalla
mikrobiologista hajotustoimintaa. Soilia maaperätutkimusasema on ollut avainasemassa
hankkeiden pilot-mittakaavan testeissä. Soiliassa on myös mitattu bioaerosolien leviämistä
ympäristöoloissa käyttäen bakteerivirusta malliorganismina tavoitteena pystyä ennustamaan miten
tautia aiheuttavat virukset ja muut patogeenit saattavat levitä ulkotiloissa. KIERTOKUJAhankkeessa tutkitaan biopohjaisten muovijätteiden käyttöä maanparannuksen komponenttina
yhteistyössä LADEC Oy:n ja Aalto-yliopiston kanssa. ETSIVÄT-hankkeessa puolestaan kehitetään,
yhdessä HAMKn ja Aalto-yliopiston kanssa, menetelmiä elintarviketeollisuuden sivuvirtojen
hyötykäyttöön, esimerkkikohteina hiivatehtaan, meijeriteollisuuden sekä kalakasvatusaltaiden vedet.
Luontopohjaiset ratkaisut -tutkimusryhmällä oli käynnissä useita hankkeita, joissa tutkittiin
elinympäristön yhteyttä ihmisen terveyteen. Tutkimusryhmä koordinoi PREVALL-hanketta, jossa
kehitetään tapoja atooppisen allergian herkistymisen ehkäisyyn. Business Finlandin rahoittamassa
ADELE-hankkeessa jatkettiin tutkimustyötä immuunijärjestelmän häiriöiden ratkaisujen
kehittämiseksi. HY toteutti ADELE-hanketta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Tampereen
yliopiston ja yksityisten yritysten kanssa. Vuonna 2020 käynnistyneessä EU:n Horizon 2020 ohjelman rahoittamassa HEDIMED-hankkeessa pyritään arvioimaan immuunivälitteisten
sairauksien syitä ja biologisia mekanismeja sekä kehittämään ennaltaehkäiseviä menetelmiä.
Tampereen yliopiston koordinoimassa HEDIMED-hankkeessa on yli 20 eurooppalaista partneria.
Vuonna 2019 käynnistyneessä, Suomen Akatemian rahoittamassa NATUREWELL-hankkeessa
tutkitaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kaupunkilaisnuorten hyvinvointiin ja terveyteen.
Lahdesta on kerätty erilaisia tutkimusaineistoja, jotka osoittavat luonnon olevan tärkeä
virkistäytymiskohde ja hyvinvoinnin lähde myös teini-ikäisille nuorille.
Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimus liittyy erityisesti sosiaalisen kestävyyden teemoihin.
Lahden alueeseen linkittyvässä sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa jatkuivat vuoden 2021
vuonna 2020 aloitetut ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät tutkimushankkeet muistisairaiden elämän
loppuvaiheen hoidosta ja asumispalveluissa käyttöön otetun käänteisen palvelusetelin vaikutuksista.
Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä PHHYKY:n kanssa, ja niille on haettu jatkorahoitusta.
Lisäksi tiedekunta on ollut mukana Luontoaskel terveyteen -ohjelman valmistelussa sekä siihen
liittyvien rahoitushakemusten suunnittelussa.
Humanistiseen tiedekuntaan kuuluvan Kansainvälinen Soveltavan Estetiikan Instituutti KSEIn
vuoden keskeinen tapahtuma oli laaja kansainvälinen kongressi aiheesta ”Aesthetics in the Age of
Environmental Crisis” 3.-5.6.2021. Pandemian vuoksi kongressi järjestettiin kokonaan
verkkotapahtumana, mutta siihen liittynyt Ilmastokirkko-kollektiivin taiteellinen hanke toteutui myös
osittain paikan päällä Lahdessa. Vajaan kolmen päivän aikana kuultiin lähes viisikymmentä
esitelmää, ja osanottajat olivat eri puolilla maapalloa, pääosin kuitenkin Euroopassa. Kutsutut
pääpuhujat olivat Emily Brady (Texas A&M University, USA), Marcello di Paola (LUISS University
Rooma) ja Ville Lähde (BIOS Research Unit, Helsinki). Kongressi oli erittäin onnistunut monitieteinen
foorumi, jossa ympäristökriisin problematiikkaa tarkasteltiin hyvin monista näkökulmista.
Perustuen osittain KSEIn vuoden 2020 syysseminaariin ”Ilmastonmuutos ja estetiikka” työryhmä
Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio ja Noora-Helena Korpelainen ovat toimittaneet
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vuoden 2021 aikana kokoelmateosta ”Ympäristönmuutos ja estetiikka”. Teos ilmestyy vuonna 2022
Suomen Estetiikan Seuran julkaisusarjassa.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä toimii kaksi HY:n osa-aikaista (35%) lääketieteellisen
tiedekunnan professoria. Yhtymässä käy säännöllisesti lääketieteen kandidaatteja ja erikoistuvia
lääkäreitä, joiden ohjaukseen ja opetukseen professorit osallistuvat muiden opetusvastuidensa
lisäksi. Professorit ohjaavat väitöskirjatutkijoita ja tuottivat vuonna 2021 yhteensä 8
tutkimusjulkaisua.

Osaava ympäristökaupunki (opetus)
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hallinnoimien Ympäristötieteiden kandiohjelman ja
Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman opetus Lahdessa toteutettiin
koronavuonna monimuoto-opetuksen keinoin. Opetuksen tärkeimmät teema-alueet olivat
ekologinen kaupunkitutkimus, urbaani ekotoksikologia, ympäristöriskinarviointi, ympäristökemia
sekä ympäristöbiotekniikka ympäristön kunnostamisen näkökulmasta. Aiemmasta poiketen LUTyliopiston Circular Economy -maisteriohjelman opiskelijat osallistuivat aktiivisesti valittuihin
maisteriohjelman opintomahdollisuuksiin.
Lahdessa kesällä 2021 toteutettuun kesäkouluun tuotettiin sisältöä ja opetusta.
Vuonna 2021 Valtiotieteellinen tiedekunta on osallistunut Lahden yliopistokeskuksen järjestämän
hyvinvointiaiheisen NiemiCampus Live –webinaarin toteutukseen.
Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI aloitti Lahden JunnuYliopistossa
toteutettavan ympäristöestetiikan kokonaisuuden suunnittelun.
Avoimen yliopiston opetustarjontaa lukiolaisille kehitettiin vuoden aikana yhteistyössä kaupungin
sivistyspalveluiden kanssa. Lukiokurssien tarjonta kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin lukioyhteistyö
aloitettiin. Lukiolaiset löysivät tutustumiskurssit hyvin ja kurssit suorittaneiden määrä on hyvässä
nousussa. Tutustumiskurssit tarjotaan lukuvuonna 2021-2022 erityispedagogiikkaan, historiaan ja
ympäristötieteisiin. Tutustumiskursseille ilmoittautui yhteensä 43 lukiolaista.
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ teki tiivistä yhteistyötä Lahden
kaupungin ja alueen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä alueen ympäristöalan ja kestävän
kehityksen korkeakoulutoimijoiden kanssa toteutettiin osallistujille maksuton Ymmärrä ympäristöä verkkokurssi suomeksi ja englanniksi. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä lähes 500 osallistujaa.
Osana Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotta toteutettiin Hyvinvointia luonnosta webinaari, jossa esiteltiin sekä tutkittua tietoa että Lahden alueen käytännön esimerkkejä luonnon
hyvinvointivaikutuksista erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Osallistujille maksuttomaan
webinaariin osallistui noin 80 henkilöä.
Lisäksi HY+ suunnitteli Kiertotalouden asiantuntijan koulutuksen, jonka toteutuksen aloitus ajoittuu
keväälle 2022. Yhteistyössä alueen tutkijoiden ja hyvinvointitoimijoiden kanssa suunniteltiin
opetusalan henkilöstölle suunnattu Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten osallisuuden ja
5

hyvinvoinnin edistäjän -koulutus, jolle haettiin ja saatiin syksyllä 2021 OPH-rahoitusta. Hanketta on
suunniteltu toteutettavaksi mm. Päijät-Hämeen alueella v. 2022. HY+:n järjestämiin eri avoimiin
koulutuksiin osallistui Päijät-Hämeen alueelta useita henkilöitä. Päijät-Hämeen alueella toteutettiin
myös useampia asiakaskohtaisia koulutuksia. Yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen toimijoiden
kanssa järjestettiin lahtelaiselle tiedeyhteisölle Tiedon popularisoinnin ja mediayhteistyön taidot –
koulutus, johon osallistui noin 50 henkilöä.
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Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT / Lahden kampus
LUT-yliopiston kaikki kolme akateemista yksikköä – Engineering Science (LENS), Energy
Systems (LES) ja Business and Management (LBM)- toimivat Lahden kampuksella.
Vuonna 2021 LUT-yliopisto laajensi edelleen merkittävästi toimintaansa Lahdessa sekä koulutuksen
että tutkimuksen osalta. Useita toiminnallista kasvua kiihdyttäviä tutkijarekrytointeja toteutettiin.
Merkittävin lisäys 2021 Lahden kampuksen toimintaan on kahden uuden englanninkielisen
kandidaatin ohjelman aloitus. Ohjelmistotuotannon ja energiatekniikan ohjelmat käynnistyivät 94
opiskelijan voimin syksyllä 2021.
LUT-yliopiston pysyvä toiminta käynnistyi Lahdessa 25 vuotta sitten. Vuosiin on sisältynyt lukuisia
tutkimus- ja kehittämisprojekteja, henkilöstömäärän ja koulutustarjonnan kasvu, muutto
Saimaankadulta Mukkulankadulle sekä nimenmuutos. Tänä päivänä Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto LUT työllistää Lahden kampuksella lähes 170 asiantuntijaa. Heistä 20 on
professoreita.

Tutkimus
LUT-yliopisto perustaa Lahteen sähköisen liikenteen professuurin, joka rahoitetaan Lahden
kaupungin ja Päijät-Hämeen alueen yritysten ja säätiöiden tuella (Kempower, Kestävä Lahti säätiö, Lahden kaupunki, Lahden Teollisuusseuran Säätiö, Lahti Energia, LSK Group ja PHP
Säätiö). Professuurin myötä LUT aloittaa syksyllä 2022 Lahdessa myös uuden sähkötekniikan
maisteriohjelman. Electric Transportation Systems -ohjelma sopii sekä kotimaisille että ulkomaisille
opiskelijoille, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.
LUT-yliopisto tutkii simulaatiopohjaisen urheilutiedeyksikön perustamista Liikuntakeskus Pajulahden
kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää liikunta- ja urheilualaa. LUT-yliopisto ja Liikuntakeskus
Pajulahti kehittävät liikunta-alaa digitalisaation, tekniikan ja urheilusimulaation avulla. Yhteistyö on
osa Sports Engineering Research Centre Finland (SERCF) -hanketta, jonka tavoitteena on koota
yhteen liikunta-, urheilu- ja valmennustoimialan sekä urheiluvälinealan alueellinen, kansallinen ja
kansainvälinen osaaminen. Hanke kuuluu LUTin monitieteiselle MORE SIM - Modelling reality
through simulation -tutkimusalustalle. Alustalla keskitytään kestävää kasvua tuottaviin
virtuaalijärjestelmiin, jotka muodostuvat ihmisen, koneen ja ympäristön kokonaisuuksista.
LUT-yliopisto ja kansainväliseen teknologiakonserni ANDRITZiin kuuluva Andritz Oy sopivat syksyllä
2021 mittavasta kuitutekniikan tutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä. Lahden kampuksen
biotaloustutkimuksen laboratoriotoiminta lähtee käyntiin vahvasti teollisuuden tarpeita, kuten alueen
kasvavaa biotalousklusteria palvellen. Yhteistyön myötä Andritz Oy myös tarjoaa jatkossa
opiskelijoille opinnäytetöitä ja työpaikkoja.
Hyvinvointiteknologian käyttöönoton ja vaikutusten tutkimus sai ensimmäisen Horizon-hankkeen
(GRETA) koordinoitavaksi 2021. Tutkimusryhmä osallistui myös Robots and the Future of Welfare
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Services – A Finnish Roadmap -julkaisun tekemiseen. Tämä tiekartta tiivistää kuusi vuotta
kestäneen, strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman monitieteisen tutkimushankkeen Robotit
ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, jonka keskeisenä tavoitteena oli arvioida robotiikan tarjoamia
teknisiä mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tuotannossa
sekä samalla arvioida alan kehittymistä lähitulevaisuudessa. Lisäksi pohjoismaisen terveys- ja
hyvinvointiteknologian tutkimusverkoston puheenjohtajuus oli LUTilla vuoden 2021.
Yrittäjyyden tutkimusta (yrittäjyyskasvatuksen tutkimus ja omistajuustutkimus) tehdään Lahdessa
yli kymmenhenkisellä tutkimustiimillä. Lisäksi yrittäjyystutkijat ovat rakentaneet kansainvälisen ja
aktiivisesti julkaisevan tutkijaverkoston. Syksyllä 2020 ja 2021 toteutettiin valtakunnallinen
kyselytutkimus, jossa selvitetään 9-luokkalaisten yrittäjyyskäsityksiä ja yrittäjämäisiä valmiuksia.
Laaja aineisto mahdollistaa myös mm. aluekohtaiset analyysit sekä valittujen painopisteiden
tarkemman tutkimuksen valtakunnallisesti. Aineiston keruuta jatketaan vielä vuonna 2022.
Omistajuustiimin julkaisutoiminta ja kansainvälistymiskehitys on jatkunut vahvana. Päijät-Hämeen
yritysten omistajanvaihdoksia tutkitaan haastatteluaineistoin, ja useita casetutkimuksia Lahden
alueen perheyrityksistä on meneillään. Tuloksia julkaistaan mm. vuonna 2022 julkaistavassa
perheyritysryhmiä käsittelevässä kansainvälisessä kokoomateoksessa.
Kestävyystutkimuksen CitiCAP-projektissa saatiin maailman ensimmäinen kännykkäsovelluksella
toteutettu henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu päätökseen ja siihen liittyen toteutettiin tutkimusta,
joka on herättänyt paljon mielenkiintoa maailmalla. Sustainability Challenge Project Work -kurssilla
LUTin opiskelijat ratkoivat alueen yritysten kestävyyshaasteita.
Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen tutkimus on keskittynyt vuonna 2021 muun muassa
digitaalisiin liiketoimintaekosysteemeihin teollisuudessa. LUT tuotantotalous lanseerasi sivuston,
josta yritykselle ja organisaatiolle suunnatut palvelut löytyvät yhdestä paikasta

Opetus
LUT:n Tietojohtamisen ja johtajuuden kauppatieteellinen maisteriohjelma oli myös vuonna
2021 koko LUT-yliopiston vetovoimaisin ohjelma: 653 hakijaa (45 valittua). Lisäksi kampuksella
jatkuivat Software Product Management and Business ohjelma, kaksi tuotantotalouden (TUDIdi ja yrittäjyyden di-ohjelmat), energiatekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan
maisteriohjelmat. Ohjelmiin haki yhteensä 1670 opiskelijaa (20 % kasvu edelliseen vuoteen).
Lahden kampuksella käynnistyi tekniikan kandidaatin koulutukset syksyllä 2021. Energiatekniikan
ja ohjelmistotekniikan englanninkieliset kandidaatin ohjelmat toteutetaan yhteistyössä Hebei
University of Technologyn (HEBUT) kanssa. Opiskelijat opiskelevat Lahdessa koko kolmivuotisen
ohjelman ajan. Englanninkielinen tuotantotalouden kandidaatin ohjelma lanseerattiin
loppuvuodesta 2021. Ohjelma käynnistyy syksyllä 2022. Ohjelmistotuotannon ohjelma oli LUTyliopiston suosituin kv-kandidaattiohjelmien hakukohde 185 hakijalla.
Täydennyskoulutuksena vuonna 2021 tarjonnassa oli Hankintatoimen johtamisen ja
Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelmat sekä niiden yksittäiset moduulit. Johtamisen ja talouden
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opintoja on tarjottu monipuolisesti verkkokursseina, mikä on mahdollistanut etäopiskelun
koronarajoitustenkin aikana, esim. Kannattavuuden hallinta, Kustannusjohtamisen verkkokurssi,
Rahoituksen verkkokurssi, Johtamistutkimuksen klassikot, Sustainable Strategy and Business
Ethics sekä Organisaation sisäinen luottamus.
Lisäksi LUT-yliopisto sai yhteiskuntatieteiden koulutusvastuun. Koulutus käynnistyy syksyllä 2023
Lappeenrannan kampuksella.
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Tiedekasvatus
Tiedekasvatuksen tärkeys tulevaisuuden tekijänä on Lahden alueella ja yliopistoissa tunnistettu ja
tunnustettu. Erilaisia tiedekasvatusmalleja kehitettiin positiivisella otteella ja kasvavalla
innostuksella. Alueen korkeakoulujen ja Lahden kaupungin yhteistyönä suunniteltu Lahden
JunnuYliopisto –toiminta kehittyii: eskarien Vesitutkimuksia-laatikot jaettiin kaikkiin kaupungin
päiväkoteihin ja lukiolaiset pilotoivat pelillisen ja monitieteisen Veden armoilla –
ympäristökatastrofihaasteen
ratkaisemista
yliopistojen
asiantuntijoiden
johdolla.
Tiedekokonaisuudet 3.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille pääsivät pilotointivaiheeseen ja kaikkien Lahden
peruskoulujen käyttöön. Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LABammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama,
varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva ainutlaatuinen tiedekasvatuspolku. Toimintaa
koordinoi Lahden Yliopistokampus.
Päijät-Hämeen LUMA-keskus (HY) toteutti luonnontieteisiin painottuvaa, monialaista
tiedekasvatusta Lahden ja lähikuntien alueella ja oli mukana kehittämässä alueellista
tiedekasvatustoimintaa. Tiedeluokka SOLUn opetussisältöjä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
toteutettiin keväällä virtuaali-/hybridimallilla ja syksyllä lähiopetuksena tiedeluokkatiloissa. Osaksi
Lahden JunnuYliopistoa liitetty Lahden 9. luokkien vierailuohjelma toi kaikki lahtelaiset ysit jo
neljäntenä lukuvuotena innostumaan luonnontieteistä Tiedeluokka SOLUun. Innostuneen
vastaanoton saanut virtuaalinen Tiedekerho Online tavoitti osallistujia Lahden lisäksi myös muualta
Suomesta. Tiedettä ja taidetta yhdistelevä Ihme ja kumma – luonnontieteitä ja luovuutta -kesäleiri
toteutettiin kesäkuussa Niemen kampuksella. Tiedeluokka SOLUn vierailutoiminta tavoitti vuonna
2021 lähes 2000 lasta ja nuorta ja leirit ja kerhot noin 150 osallistujaa.

Kongressitoiminta
Kansainvälinen People and Planet – from Theory to Solutions -konferenssi järjestettiin 8.10.11.2021. Helsingin yliopistolla oli vastuu ohjelman kokoamisesta (ohjelmatoimikunnan pj. prof.
David Thomas). Konferenssin organisoinnista vastasi Lahden Yliopistokampus ja mukana
toteutuksessa olivat Lahden kaupunki, PHYKY, Kestävä Lahti –säätiö, THL, SYKE, Luke ja WWFSuomi sekä Suomen ympäristötutkijoiden seura FSES. Konferenssi järjestettiin virtuaalisena.
Konferenssiin osallistui noin 140 osallistujaa. Konferenssin avasivat Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen, ympäristöministeri Krista Kiuru ja Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

Alueellinen korkeakouluyhteistyö
Yliopistokampus koordinoi alueellisten koulutustoimijoiden yhteistä Lahti Venture Program haastekisaa, johon osallistui kolme yritystä ja n. 30 opiskelijaa alueen korkeakouluista. Paikalliset
korkeakoulutoimijat järjestivät kansainvälisen kesäkoulun kesäkuussa. Etänä järjestetty koulu toi
yhteen n. 70 kansainvälistä opiskelijaa, teemana oli lahtelainen ympäristöosaaminen ja opettajina
alan huiput Lahdessa toimivista korkeakouluista.
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www.lahdenyliopistokampus.fi
Twitter: @uclahti
Facebook: @uclahti
Instagram: @lahdenyliopistokampus
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