
Torstai 4.11. Kanava A Kanava B Kanava C
9:00-9:15 A1 Päivän avaus
9:15-10:15 A2 Riittakerttu Kaltiala:

Väkivaltakäyttäytyminen nuoruusiässä
10:15-10:45 Tauko
10:45-12:15 A3

Symposium:
Nuoren mielenterveys: perhesysteemiset,
psykofysiologiset ja neuraaliset kehitystekijät

B3 Pj. Hanna Konttinen

Heikkilä et al.: Työn vaatimusten intensiivistyminen,
omantunnon stressi ja sairaanhoitajien kokemukset
organisaatiomuutoksen aikana
Honkalampi et al.: Kotihoidon työntekijöiden
subjektiivinen ja fysiologinen työstä palautuminen
Radun et al.: Paraneeko työteho tai
työskentelykokemus vastamelukuulokkeilla?
Henttonen et al.: Hyödyllistä ja haitallista sisua
mittaavan kyselyn kulttuurienvälinen validaatio

C3 Pj. Ulla-Sisko Lehto

Pietilä et al.: Teemapohjainen etäsopeutumisvalmennus
voi tukea koettua hyvinvointia
Finell et al.: Koettu fyysinen kouluympäristö, oppilaiden
ahdistusoireet ja kouluyhteisöön samaistuminen
Kaikkonen et al.: Sisäilmapotilaiden kokemukset
myötäsukaisista lääkärinvastaanotoista
Tolonen et al.: Korkea myötätunto ennustaa parempaa
unenlaatua aikuisuudessa: 11 vuoden seuranta

12:15-13:30 Tauko
13:30-15:00 A4 Citizen Shield-symposium:

Käyttäytymistieteet yhteiskunnallisen
resilienssin ja kriisinkestävyyden
kehittämisessä

15:00-15:30 Tauko
15:30-17:00 A5 Pj. Marleena Vornanen

Koivumäki et al.: Mistä johtuu lasten
lihavuus? – teema-analyysi vauva.fi-
keskustelijoiden näkemyksistä
Kyytsönen et al.: Suomen väestöstä
kolmasosa käyttää puettavaa
hyvinvoin teknologiaa ― Mitä tekijöitä
väestötutkimuksen antamassa
poikkileikkauskuvassa yhdistyy käyttäjiin?
Wikgren et al: Synnynnäinen metabolisen
oireyhtymän riski vaikuttaa aivoihin ja
käyttäytymiseen jo nuorena - ainakin rotilla

B5 Pj. Kia Gluschkoff

Seppälä et al.: Autonomia ei aina edistä työn imua,
joskus siitä voi olla jopa haittaa
Sainio et al.: Yhteenkuuluvuuden tunne etäkoulun
aikana: Koulujen henkilökunnan kokemukset ja
siihen vaikuttavat työyhteisötekijät
Bordi et al.: Vaatimus- ja voimavaratekijät
peruskoulun opettajan työssä korona-aikana
Merjonen et al.: Hyvinvoinnin johtaminen kouluissa:
johtajuuden yhteys koulujen henkilöstön
työuupumukseen ja huoliin oppilaista COVID-19
pandemian aikana
Mäkiniemi et al.: Esihenkilöiden kokemuksia
etätyön ja työhyvinvoinnin johtamisesta korona-
aikana

C5

Posterisessio

Sipilä et al. IPS Sijoita ja valmenna -toimintamallin
arviointitutkimus
Paananen et al. Työikäisenä alkavien muistisairauksien
varhaiseen tunnistamiseen tähtäävät kognitiiviset
seulontamenetelmät INECO Frontal Screening (IFS) ja
Frontal Assesment Battery (FAB)
Liimatainen et al. Young Stroke Survivor Mothers –
Examining the Role of Environmental Factors on
Rehabilitation From a Holistic View
Rissanen et al. Uusi palautetyökalu kehitteillä
Opintokamuun



Perjantai
5.11.

Kanava A Kanava B Kanava C

9:00-9:15 A6 Päivän avaus + gradupalkinto
9:15-10:15 A7 Anne Kouvonen:

Sosiaalinen eriarvoisuus ja mielenterveys
10:15-10:45 Tauko
10:45-12:15 A8 Pj: Mia Silfver

Hagfors et al.: Rahapelaamisen motiivien
yhteys demografisiin taustatekijöihin ja
rahapelaamiseen osallistumiseen
Valtonen et al.: Poliittisen orientaation yhteys
koululääketieteen ja/tai vaihtoehtohoitojen
käyttöön: Kyselytutkimus 19:ssä Euroopan
valtiossa
Karolaakso et al.: Kontekstuaaliset ja
mielenterveyspalvelu-tekijät
työkyvyttömyyseläköitymisessä
mielenterveyden häiriön vuoksi Suomessa –
alueellinen vertailu
Huikko et al.: Nuorten väkivaltarikollisten
psyykkinen oireilu ja saamat palvelut
lapsuuden ja nuoruuden aikana

B8

Symposium:
Lyhyt- ja pitkäkestoisen psykoterapian vaikuttavuus
ja soveltuvuus Helsingin Psykoterapiatutkimuksen
tulosten valossa

C8 Pj. Petri Karkkola

Kiviruusu et al.: Koulukiusaamisen, oppimisvaikeuksien
ja koulumenestyksen yhteys itsetunnon kehityskulkuun
nuoruudesta keski-ikään.
Grundström et al.: Vanhemmuus ja mielen hyvinvointi –
prospektiivinen analyysi 16-vuotiaasta 52-ikävuoteen
Siltanen et al.: Muutokset ikäihmisten elämänlaadussa
ja siihen liittyvissä tekijöissä korona-aikana: Tuloksia
FinSote-väestötutkimuksesta
Talsi et al.: Metafora työkaluna
eturauhassyöpäkokemuksen käsittelemisessä

12:15-13:30 Tauko
13:30-14:30 A9 Anne Mäkikangas:

Työhyvinvointi koronapandemian aikana
14:30-15:00 Tauko
15:00-17:00 A10

Symposium:
Työstä hyvinvointia myös korona-aikana?
Työhyvinvointi, työolot ja niiden kehittyminen
suomalaisilla työntekijöillä.

B10

Symposium:
Digitaaliset HOT-ohjelmat nuorten, työikäisten ja
ikäihmisten hyvinvointimuutosten tukena

C10

Symposium:
Tutkimukseen osallistuminen, terveyskäyttäytyminen ja
psykologiset tekijät myöhäisaikuisuudessa: Lapsesta
aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen tuloksia


