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THE BEST OF 
BOTH WORLDS

LAB 2030 -strategia

Teemme työelämästä parempaa.

Haluamme haastaa ja tulla haastetuiksi.

Olemme rohkeita ja reiluja.



LAB lukuina

yli

8500
opiskelijaa

6. suurin AMK

3
kampusta
Lappeenranta,
Lahti, verkko

63
miljoonaa

liikevaihto

500
opettajaa ja

TKI-asiantuntijaa

850
KV-tutkinto-

opiskelijaa

160
Tutkimus- ja kehittämis

-projektia



Hyvinvointia liikkumisesta ja  
elinympäristöstä

Osallisuuden edistäminen ja 
turvallinen arki

Terveyden edistäminen ja älykäs 
omahoito

Toimivat palveluketjut

Ihmislähtöiset 
hyvinvoinnin digitaaliset ja 

teknologiset ratkaisut

Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen

hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja 

vaikuttavasti.

Kehitämme ihmislähtöisiä

palveluinnovaatioita ja digitaalisia ja 

teknologisia ratkaisuja hyvinvoinnin

tueksi ja edistämme niiden

soveltamista ja hyödyntämistä eri

käyttöympäristöissä. 

Vahvistamme 

hyvinvointiliiketoimintaa ja 

yrittäjyyttä.

HYVINVOINNIN PALVELUINNOVAATIOT 
VAHVUUSALUEEN TKI-TOIMINNAN KÄRKI-

JA PÄÄTEEMAT



Hyvinvointia
luonnosta ja 
elinympäristöstä

Kehitämme fyysistä aktiivisuutta tukevia ja luonnon 
hyvinvointivaikutuksiin ja kulttuuriin perustuvia 
hyvinvointi- ja matkailupalveluja sekä hyvinvointia 
edistäviä rakennettuun ympäristöön liittyviä ratkaisuja 
esteettömyys ja kestävä kehitys huomioiden.

Vahvistamme hyvinvointiliiketoimintaa ja yrittäjyyttä.



KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ 
PALVELUTARJONNAN 

KEHITTÄMISESTÄ



Lulu-hanke edistää ja kehittää esteetöntä 
luontomatkailua yhteistyössä Etelä-Karjalan 
kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Meneillään olevat ja tulevat 
kehittämiskohteet  Parikkalassa, 
Rautjärvellä, Savitaipaleella ja Luumäellä, 
sekä eteläisellä Saimaalla.

Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia 
erityisryhmien ja matkailuyritysten välille 
sekä tehdä esteettömästä  
luontomatkailusta entistä 
houkuttelevampaa siten, että esteettömät 
palvelut ovat osa luontomatkailuyritysten 
tuotevalikoimaa. 

Terveysmatkailun keskiössä 
hyvinvointia edistävä, puhdas ja 
rauhallinen ympäristö ja esteettömät 
hyvinvointipalvelut.



Ikäystävällinen 
kunta/Savitaipale

• Etelä-Karjalan alueen yrittäjien
valmennus ikäystävällisyyteen ja 
esteettömyyteen. 

• Taajamareitin ikäystävällisyyden
lisääminen, reitin
esteettömyysarviointi sekä
helppokulkuisen visuaalisen
reittisuunnitelman laatiminen. 



Kurenniemi - cultural value of 
Russia and Finland through M. 
Agricola trail (FinAgRu-nat)

• FinAgRu-nat project will support to increase of attractiveness 
of the border regions’ historical territory by creating new 
tourist flows and finding environmentally sustainable 
solutions. The project will also support to develop of the 
interstate and interpersonal human relations. 

• LAB will provide expertise in developing sustainable and 
eco-friendly tourism routes and services based on culture-
historical and ecological values of the region based on the 
Finnish experience in creating nature parks and hiking trails.

• The lead partner in the project is the All-Russian Society of 
Nature Protection, Leningrad Region office. The other 
partners are Directorate of protected areas of Leningrad 
region, Pushkin Leningrad State University and LAB 
University of Applied Sciences.



T E S T B E D  

C O - C R E A T I O N

P I L O T I N G

Yritysten palveluksessa

https://www.labwelltech.fi/



PALVELUTARJONTA

IDEOINTI JA SPARRAUS - YHTEISKEHITTÄMINEN

o Innovaatioprosessin alkuvaiheen työpajat 

o Moniammatillinen asiantuntijaraati idean soveltuvuudesta sosiaali- ja terveysalan ympäristöön 

PROTO JA VALIDOINTI

o Ideasta prototyypiksi - moniammatilliset kehittämisryhmät

o Idean ja prototyypin kartoittaminen käyttäjillä, validointi varsinaista testausta varten 

TESTAUS JA TUOTTEISTUS

o Tuotteen tai palvelun testaaminen aidoissa sosiaali- terveyspalveluiden olosuhteissa, 

käyttäjäympäristössä tai simulaatiossa 

UUDET INNOVAATIOT, TUOTTEEN TAI PALVELUN KEHITTÄMINEN

TESTAUSYMPÄRISTÖT JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOUTUS

o Kuntoutuslaitteiden vuokraus (Pablo, Mototiles), LPR fysioterapialaboratorion palvelut

KOTIHOITO

o Kotisimulaatiotilan vuokraus, simulaatio-ohjaus 

o Demonstraatiot ja osaamisen kehittäminen simulaatiotiloissa 

HANKEYHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMISHANKKEET

o Kansallisen ja kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen, konsortiot

VERKOSTOITUMINEN

o Työpajat, seminaarit



Kiitos mielenkiinnosta – ollaan yhteyksissä!

Lisäinfoa: https://www.lab.fi/fi/tutkimus-kehitys/hyvinvointi
Seuraa myös LAB Focus/Health: https://blogit.lab.fi/labfocus/category/health_fi/
Kati.Peltonen@lab.fi, puh. 044-708 1041
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