
LAHDEN TUTKIMUS- JA 

OPETUSVERKOSTO
HELSINGIN YLIOPISTON 

LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS



HELSINGIN YLIOPISTON 
TOIMINTA LAHDESSA

Monipuolista 
toimintaa jo lähes 
40 vuotta.

Toiminta kootaan 
synergiseksi 
kokonaisuudeksi 
Lahden tutkimus- ja 
opetusverkostoon.

Ekologisesti, 
sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti 
kestävä kaupunki-
ympäristö.



Bio- ja 
ympäristö-

tieteet

MONITIETEINEN
PROFIILI

Humanistiset 
tieteet

Yhteiskunta-
tieteet

Ekologisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestävä 

kaupunkiympäristö



Bio- ja 
ympäristötieteellinen 
tiedekunta

Avoin yliopisto

Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Palmenia

Keskushallinto 

VERKOSTON EMOYKSIKÖT



Yhteiskunnalliset 
kumppanuudet

Yhteistyötiedekunnat / 
laitokset

Lahdessa lähes 100 
työntekijää

•Alueelliset kumppanuudet

•Valtakunnalliset kumppanuudet

•Kansainväliset kumppanuudet

•BY Ympäristötieteiden laitos

•MM Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos

•VALT Sosiaalitieteiden laitos

•HUM Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen 
laitos

•KÄYTT Opettajankoulutuslaitos

•ML LUMA-keskus

•Ympäristötieteiden laitos / Ympäristöekologian osasto

•Avoin yliopisto, Lahden toimipiste

•Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

•Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI)

•Päijät-Hämeen LUMA-keskus

•Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

•Talous- ja tietohallinnon palvelukeskukset

VERKOSTOMAINEN TYÖTAPA



Monitieteisyys 
tutkimuksessa ja 
opetuksessa

Joustava toiminta yli 
hallintorajojen

Helsingin yliopiston 
vaikuttavuus ja 
näkyvyys Lahdessa

VERKOSTON VAHVUUDET



Tehokas ja avoin 
pilotointiympäristö 
uusille kokeiluille

Lyhyet välimatkat 
ihmisten ja 

organisaatioiden 
välillä

Kiinteät suhteet 
alueen 

elinkeinoelämään

Lahden kaupungin 
tuki ja mahdollisuus 

täydentävään 
rahoitukseen, mm. 

EU:n rakennerahastot

Lahden 
Yliopistokampuksen 

tukipalvelut

TOIMINTAYMPÄRISTÖN EDUT



• Perustettu rehtorin päätöksellä

• Suuret linjat (esim. tilaratkaisut ja Lahden kaupungin 
rahanjako) rehtorin / Reton päätöksellä. 

Ylin päätöksenteko

• Puheenjohtaja vararehtori Pertti PanulaOhjausryhmä

• Puheenjohtaja professori Rauni StrömmerJohtoryhmä

• Johtoryhmä asettaa

• Opetusteknologian ryhmä

• Jne.

Operatiiviset 
työryhmät 

ORGANISOINTI



Tutkimus Opetus

Täydennys-
koulutus

Yleisö-
tapahtumat

Kehittäminen
Avoin 

yliopisto

TEHTÄVÄT



YHTEYDET HY:N 
STRATEGISIIN TAVOITTEISIIN

Aikaa tutkimukselle

Huippututkimuksen tunnistaminen ja tukeminen

Tutkimuksen ja opetuksen laatu sekä sitoutuneet opiskelijat

Tutkimustulokset ja osaaminen yhteiskunnan käyttöön

Toimivat rakenteet ja selkeät toimintatavat

Toiminnan fokusointi ja rakenteellinen kehittäminen

Tilojen kustannusosuuden vakiinnuttaminen (Niemen kampus)

Rahoitusmallien monipuolinen hyödyntäminen



HY:N SITOUMUKSIA LAHDESSA
1) Lahden yliopistokeskus/Yliopistokampus

• sopimus ”yhteistyöstä Lahden kampuksella”: HY (koordinaatioyliopisto), Aalto-yliopisto, LUT, Lahden kaupunki 2011

2) HY:n ja Lahden kaupungin välinen yhteistyösopimus 2009

• mm. yhteistyöneuvottelu vuosittain touko-kesäkuussa talousarvioprosessi

3) Osaamiskiinteistöt Oy (nykymuodossa vuodesta 2009)

• Pääoma noin 17 milj. €

• Omistajina HY (noin 11,5 %), Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

• kolme kiinteistöä: Lahden aikuiskoulutuskeskus, Niemenkatu 73, Fellmannia

• HY:n edustaja hallituksessa Mauri Laakso

4) Korkeakoulujen yhteiskirjasto (HY, Aalto, LUT, LAMK, Lahden kaupunki)

• sopimus voimassa vuoden 2011 alusta 

• ohjausryhmä, jossa Viikin kampuskirjaston palvelupäällikkö Marja Moisio ja pääsihteeri Senja Jouttimäki

5) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (osakkuus)

• HY:n (yliopistojen) edustaja hallituksessa vararehtori Pertti Panula

6) Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus 2007 päivitys yhteistyöohjelmaksi 2015

7) Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun sopimus verkkopalvelujen www.korkeakoulutusta.fi ja studyinlahti.fi 
ylläpidosta 2012-

8) Lahden kaupungin sivistystoimialan ja Lahden yliopistokeskuksen sopimus yhteistyöstä lukio-opetuksessa 2011-

9) Lahden kaupungin sivistystoimialan ja Lahden Yliopistokampuksen yhteistyösopimus: Lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi –
ohjelma, allekirjoitetaan 2015 


