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 Lyttiläisen tutkimus- ja koulutustoiminnan tehtävänä on tuottaa
yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä liikuntakulttuurin ajankohtaisista ilmiöistä. 
Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa asiantuntijoiden ja organisaatioiden
valmiuksia analysoida erilaisia asiaintiloja ja tapahtumia sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä ja toimintamalleja.

 Alustuksen tarkoituksena on esitellä käynnissä olevien lyttiläisten
tutkimushankkeiden keskeisiä teemoja ja evästää niihin liittyviä ajankohtaisia
keskusteluja.



1. YLLI - Yhdenvertainen
liikunnallinen lähiö -tutkimushanke

 JY:n ja HY:n sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. 
Rahoittajana Valtioneuvoston Lähiöohjelma 2020-2022.

 Tavoitteena tutkia ja kehittää yhdenvertaista liikuntapalvelutarjontaa lähiöissä (Kontula ja Huhtasuo).

 Erityisinä painopisteinä:

– maantieteellinen ja sosiologinen analyysi liikkumisen ja liikunnan harrastamisen sosiaalisista tiloista

– yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvän tiedolla johtamisen käytäntöjen ja menetelmien
yhteiskehittäminen.
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LIIKKUMIS-
MAHDOLLISUUKSIEN 
SAAVUTETTAVUUS

Maantieteellinen

- Etäisyys, matka-aika

- Käytettävissä olevat kulkumuodot, 

kävelynopeus

Fyysinen ja tekninen

- Puitteet, ylläpito, turvallisuus

- Liikkumisrajoitteet, muut henk. koht. 

tarpeet

Ajallinen
- Aukiolo
- Omat aikataulut

Tiedon
- Tiedotus, varausjärjestelmien

helppokäyttöisyys, mainonta, 

eri kieliversiot
Taloudellinen

– Pääsymaksut, välineiden
hinta, 
lainausmahdollisuus

– Harrastamiseen käytössä
oleva budjetti

Taidollinen
- Vaadittavat taidot
- Kokemus riittävästä

osaamisesta, kyky oppia, 
tiedonetsintäkyvyt

- kielitaitoMentaalinen

– Motivaatio, 

arvostukset, 

jaksaminen, pelot
Sosiaalinen

– vuorovaikutus, 

yksinäisyys, 

sosiaaliset pelot

Hallinnollinen
– Kiellot, rajoitukset: 

kuka saa käyttää, 
miten ja milloin

Kulttuuris-

asenteellinen

– ilmapiiri

Yhtenä tehtävänä yhdenvertaisuustarkastelujen teoreettinen kehystäminen sekä siihen 
pohjautuvan analyyttisen ja monitahoisen keskustelun lisääminen (esim. 

maahanmuuttajataustaisten tyttöjen skeittauksen lisääminen Kontulassa)



Mahdollistavat 
tekijät

Maantieteelliset
Fyysiset/tekniset
Ajalliset
Tieto
Taloudelliset
Kulttuuris-
asenteelliset
Hallinnolliset
- - - -
Taidolliset

Saavutettavuuden ulottuvuuksien yhteys 
liikuntakäyttäytymiseen
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Päätöksen-
teko

(yksilöllinen,  
institutionaalinen 

tms.)

Mentaalinen 
ulottuvuus

Tulkinta-
kehys

Sosiaalinen
ulottuvuus 

(mennyt ja nykyinen 
vuorovaikutus)



Pohdittavaa
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 Missä määrin liikunnan harrastaminen on kiinni yksittäisistä mahdollistavista 
tekijöistä ja missä määrin puolestaan liikunnan harrastamisen sosiaalisista 
tiloista (l. riippuvuuksista)?

 Missä määrin liikuntapalveluiden saavutettavuutta parannettaessa otetaan 
huomioon muut kuin maantieteelliseen ja fyysis-tekniseen saavutettavuuteen 
liittyvät näkökohdat?

 Voidaanko liikuntapalveluiden sosiaalista saavutettavuutta parantaa esim. 
poikkihallinnollisen ja –sektoriaalisen yhteistyön avulla?



2. Toimijasuhteiden muutos paikallisten liikunta-
palvelujen tuotannossa 
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 Lytissä meneillään oleva Kerkko Huhtasen väitöskirjatutkimus, jonka lähtökohtana on ymmärrys 
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolien muutoksesta suomalaisessa 
liikuntakulttuurissa sekä eri sektoreiden toimintalogiikoiden sekoittumisesta eli 
hybridisoitumisesta.

 Tutkimustehtävät ja julkaisusuunnitelma:

– Suomalaisen sosiaali-politiikan ja liikuntapolitiikan yhtenevät päämäärät 1920–1980-luvuilla, 
Liikunta & Tiede 6/2018

– Julkisten palvelujen tuotantotehtävät suomalaisten liikuntaseurojen muodonmuutosten 
lähteenä, vertaisarvioinnissa

– Uusvanhat kumppanuudet paikallisessa liikuntapaikkarakentamisessa, käsikirjoitusvaiheessa

https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2018/lt_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres.pdf


Julkinen sektori:

Kunnan uudet ja vaihtelevat tehtävät: 

edunvalvoja, konsultoija, koordinaattori, 

rahoittaja, riskien takaaja, tilaaja jne.

Haasteita:

- Perinteisestä poikkeavat 

päätöksentekoprosessit (l. 

legimiteettiongelmat)

- Kumppaneiden valikoituminen?

- Sopimuskäytäntöjen 

kehittymättömyys?
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Yksityinen sektori:

Osakeyhtiöitettyjen liikuntapaikkojen 

profiloituminen yhteiskunnallisiksi 

yrityksiksi ja suurten 

rakentamishankkeiden korostuminen

Haasteita:

- Julkishallinnollisen ja julkisen 

kontrollin lisääntyminen 

rakentamisprojekteissa

- Eri sektoreiden toimintalogiikoiden 

ja tavoitteiden sovittaminen 

taloudellisiin tuottotavoitteisiin?

Kolmas sektori:

Seurojen uudet ja vaihtelevat 

tehtävät: käyttäjä, 

käyttökustannusten kattaja, omistaja, 

taloudellisen riskin ottaja, ylläpitäjä 

jne.

Haasteita:

- tasapainoilu harrastamis-

kustannusten nousun ja 

toimintaolosuhteiden kehittämisen 

välillä

- uusien tehtävien ja toimintamallien 

edellyttämät resurssit (esim. 

osaaminen, sitoutuminen, jne.)?
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Tutkimushavaintoja ja pohdintoja toimijasuhteista 
paikallisista liikuntapaikkarakentamisen 
kumppanuushankkeissa

Uudet verkostot ja yhteistyön normit Uudet osaamistarpeet



3. STYLE -tutkimushanke

 Suomen akatemian strategisen
tutkimuksen rahoittama STYLE-
konsortiohanke, jonka osana tutkittiin
pyöräilyn edistämistä liikuntaseurassa.

 Tutkimus toteutettiin JY:n, Jyp-
junioreiden ja Japa ry:n yhteistyönä.

 Realistinen toimintatutkimus
jääkiekkojoukkueessa vallinneiden
kulkutapojen muutoksesta (=autolla
kyyditsemisestä lasten itsenäiseen
kulkemiseen).
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Tutkimushavaintoja ja pohdintoja muutosprosessista

Olennaista on vallitsevia kulkutapakäytäntöjä 

ylläpitävien tekijöiden tunnistaminen (esim. 

sosiaalisten, spatiaalisten, teknisten, 

temporaalisten, tiedollisten jne.)

SEKÄ

potentiaalisten muutosmekanismien (l. 

muutosteorian) määrittäminen ja toimenpiteiden 

yhteiskehittäminen.

Yhteiskehittämisprosessi ja lasten 

pyöräilykokeilut vaikuttivat vanhempien 

käsityksiin autovanhemmuuden 

vaihtoehdottomuudesta ja lasten itsenäisen 

kulkemisen tukemisen merkityksestä osana 

vastuullista ja kultivoivaa kasvatusta.
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JYP Juniorit - Viisaan liikkumisen käytännön toimet

https://www.jypjuniorit.fi/seura/482/viisaan-liikkumisen-kaytannon-toimet
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Kiitos mielenkiinnosta!


