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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA - YHDENVERTAINEN LIIKUNNALLINEN LÄHIÖ 

Tutkimuksen nimi  
 

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) 
 

Tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjät 
 

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-
tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297 

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto, PL 3, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Puhelinvaihde: 02941 911 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@helsinki.fi Palveluosoite: digiviestinta@helsinki.fi 

 
Pyyntö osallistua tutkimukseen 

 

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan 
asuinalueiden asukkaiden liikkumista ja liikunnan paikkoja sekä liikuntamahdollisuuksien 
saavutettavuutta tutkimusalueilla. Lisäksi tutkimuksen kohteena on erilaisten tietoaineistojen 
hyödyntäminen liikuntapalvelujen ja -olosuhteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa erityisesti 
liikkumisen yhdenvertaisuuteen liittyen sekä tiedolla johtamiseen ja tiedeneuvontaan liittyvä 
kehitysprosessi. 
 
Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, koska olet tutkimukseen valitussa kunnassa 
viranhaltijana tai muun tehtävän kautta vaikuttamassa liikkumisolosuhteisiin. Vaihtoehtoisesti 
sinulla voi olla muuta kautta tietoa tai vaikuttamismahdollisuuksia yhdenvertaisiin 
liikkumisolosuhteisiin liittyen. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Liitteessä on 
kerrottu henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojailmoitus on nähtävissä myös tutkimuksen 
verkkosivuilla osoitteessa: https://urly.fi/1QyS  

 
Mukaan pyydetään asiantuntijoita Helsingin ja Jyväskylän kaupungeista. Lisäksi voidaan toteuttaa 
asiantuntijahaastatteluja valtakunnan tasolla toimiville henkilöille. 
 

Vapaaehtoisuus 
 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen 
tai keskeyttää osallistumisen, milloin tahansa. 

 
Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimuksessa toteutetaan yhteiskehittämistyötä, jonka tavoitteena on yhdenvertaisten 
liikkumismahdollisuuksien edistäminen tutkimusalueilla. Erityisesti halutaan kehittää 
liikuntapalvelujen ja olosuhteiden suunnittelutyötä. Tämän lisäksi tutkitaan tiedolla johtamisen ja 
tiedeneuvonnan kehittämistyötä prosessina. Tutkittavana osallistut tutkimuksessa järjestettäviin 
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työryhmiin ja/tai erillisiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluihin. Tapaamisista tallennetaan kirjalliset 
muistiinpanot. Lisäksi tapaamiset voidaan tallentaa äänitteenä tai videona esim. Microsoft O365-
työkaluja käyttäen, jotta tutkijat voivat tarkistaa ja täydentää aineistoa sekä poimia suoria lainauksia 
raporteissa käytettäväksi. Jos tapaaminen äänitetään tai videoidaan, mainitaan tästä ennen 
tallennuksen aloittamista.  
  

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 
 

Etukäteen ei ole tiedossa riskejä, haittoja tai epämukavuuksia. 
 
Tutkimuksen kustannukset  

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.  
 
Tutkimushanke on osa ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020-2022, jonka rahoittaa ARA. 

 
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset 

 

Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä sekä kongressi- ja seminaariesityksiä. 
Tuloksia hyödynnetään käytännössä julkisten liikuntapaikkapalveluiden suunnittelutyössä sekä 
yliopisto-opetuksessa. 
 

Tutkittavien vakuutusturva 
 

Tutkittavia ei ole vakuutettu tutkimuksen puolesta. 
 
Lisätietojen antajien yhteystiedot 
 
Tutkimuksen yhteyshenkilö  

Janne Pyykönen, puh. +358 50 3229410, janne.t.pyykonen@jyu.fi, PL 35 (L), 40014 Jyväskylän 
yliopisto.  

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja  

Petteri Muukkonen, puh. +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi, PL 64 (Gustaf 
Hällstömin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto.  

Tutkimuksen vastuulliset johtajat  

Mikko Simula, puh. +358 40 8053126, mikko.simula@jyu.fi, PL 35 (Keskussairaalantie 4), 40014 
Jyväskylän yliopisto;   

Petteri Muukkonen, puh. +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi, PL 64 (Gustaf 
Hällstömin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto.  


