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Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) 

Glowacka, Dorota HY "Trustworthy Intelligence and AI for Smart Cities and citizens? " 

Koivusalo, Meri TAU Digitaalisen alustatalouden toimijat, yhdenvertaisuus ja 

yhteiskunnallinen luottamus monitasoisen hallinnan alaisuudessa 

(Platformisation) 

Luoma-aho, Vilma JY Digitaalisen identiteetin aikakauden luomat 

Misinformationhaavoittuvuudet (CREDI) 

Musharraf, Mashrura AALTO TRANSIENTS: Luottamus ja turvallisuus älykkäissä aluksissa 

Mähönen, Petri AALTO LuottamusPiirit: Luottamuksen rakentaminen dataan ja malleihin 

Mäntymäki, Matti TY Eteenpäin katsova algoritminen turvallisuus ja luottamus 

Pantti, Mervi HY Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella 

Pitkänen, Tarja HY Terveysturvallisuuden ja luottamuksen lisääminen disinformaation 

aikakaudella: yksilön terveysriskit ja elinympäristöihin liitetyt 

riskikäsitykset 

Ruckenstein, Minna HY Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut 

Sawhney, Nitin AALTO Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen 

suunnittelu maahanmuuttajille 

Suksi, Markku ÅA Från algoritm till person: Mätning av mänsklighetsunderskott i 

automatiserat beslutsfattande vid myndigheter inom området för 

social- och hälsovård (förkortn.: "ATOP"). 

Tedre, Matti UEF Generation AI (GenAI) 

Vainio, Martti HY WITME - Kuka minulle puhuu? 
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Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) 

Alasuutari, Maarit JY Lasten ja nuorten hyvinvointi siirtymissä ja muutoksissa: 

hyvinvointitaitoja ja osallisuutta tukevat politiikat ja ratkaisut 

Ellonen, Noora TAU Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin 

seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot. 

Erkkola, Maijaliisa HY SWAG – Kestävää hyvinvointia nuorille 

Hakkarainen, Pekka THL Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja 

huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi 

Iivari, Netta OY Lapset kiusaamista, ennakkoluuloja ja yksinäisyyttä vastaan muotoilun 

ja digiteknologian avulla 

Jahnukainen, 

Markku 

HY Toimijuus, politiikkatoimet ja tasa-arvoiset koulutussiirtymät 

Junttila, Niina TY Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen 

lapsuudessa ja nuoruudessa 

Kallio, Kirsi Pauliina TAU Yhdenvertainen ympäristökansalaisuus: demokratia-, ihmisoikeus- ja 

ympäristökasvatuksen kehittäminen kriittisen luontokasvatuksen 

avulla (BD-CITIZENS) 

Lahti, Jari HY Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta 

(IMAGINE) 

Lakka, Timo UEF Lasten ja nuorten tehokas terveyden, hyvinvoinnin ja pystyvyyden 

tukeminen  

Niemelä, Mikko TY Yhdenvertainen alku kaikille 

Pyhältö, Kirsi HY Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu 

Sotkasiira, Tiina UEF SAFEST-YOUTH - Ratkaisuja lasten ja nuorten arjen turvallisuuden 

vahvistamiseksi 

Vasankari, Tommi UKK-inst. Lasten ja nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksien osallistuva ja 

inklusiivinen kehittäminen (PISARA-projekti) 

Westerlund, Heidi UNIARTS ArtsAMP: Taide lasten ja nuorten yhteiskunnallisen äänen vahvistajana 

 

 


