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Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeen Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen 
liikunnalliseen lähiöön -seminaari järjestettiin tiistaina 22.11.2022 Helsingissä Ympäristöminis-
teriön tiloissa sekä Teams-etäyhteyden kautta. 

Seminaarin tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys liikuntapalveluiden ja liikkumisympä-
ristöjen saavutettavuudesta, esitellä saavutettavuuden arviointiin soveltuvia työkaluja ja ai-
neistoja sekä edistää tiedontuottajien, asiantuntijoiden ja kuntien välistä yhteistyötä.         

Seminaarin kohdeyleisöä olivat esimerkiksi kuntaor-
ganisaatioiden eri hallinnonaloilla ja muissa yhtei-
söissä toimivat yhdenvertaisten liikkumismahdolli-
suuksien edistämisestä kiinnostuneet henkilöt. Ta-
pahtumaan osallistui lopulta tutkijoiden lisäksi noin 
20 henkilöä paikan päällä ja 15 etäyhteyksien väli-
tyksellä. Noin puolet osallistujista olivat kuntaor-
ganisaatioista ja puolet esimerkiksi järjestöistä, val-
tion virastoista, yliopistoyhteisöistä tai yksityisistä 
yrityksistä.  

Seminaari sisälsi alustuksia ja osallistavia työpajoja. 
YLLI-hankkeen lisäksi seminaarissa kuultiin aihee-
seen liittyvä alustus myös Suomen ympäristökes-
kuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yh-
teishankkeesta ”Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukas-
kokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa 
ja kehittämisessä (HYVIÖ)”. YLLI ja HYVIÖ-tutki-
mushankkeet ovat molemmat Ympäristöministeriön 
koordinoiman Lähiöohjelman rahoittamia. 

Seminaarin toteutetustapa mahdollisti yhtäältä YLLI- ja HYVIÖ-tutkimushankkeiden tuotta-
mien tutkimustulosten ja tiedolla johtamisen työkalujen esittelyn osallistujille, ja toisaalta se-
minaarin osallistujien välisen näkemysten ja kokemusten vaihdon sekä kokoamisen seminaa-
rin aiheisiin liittyen. Eri tahojen asiantuntijoiden väliset ryhmäkeskustelut ovat erityisen hyö-
dyllisiä verkostomaista toimintaa edellyttäviin ja yhteiskunnan eri tasoja leikkaaviin ilmiöihin 
liittyvissä keskusteluissa. Laajan asiantuntijajoukon avulla voidaan myös tunnistaa tutkimustu-
losten kautta luotujen toimintaohjeiden ja työkalujen käytännön mahdollisuuksia ja rajoitteita. 
Erilaisten näkökulmien tunnistaminen ja huomioiminen auttaa tutkimustulosten jatkojalostuk-
sessa, käytännön toimintaohjeiden luonnissa ja laajemman aiheeseen liittyvän yhteisymmär-
ryksen muodostamisessa. 

Seminaarin jälkeen järjestäjät laativat osallistujille seuraavassa esitettävän yhteenvedon semi-
naarin pääasiallisesta sisällöstä ja koonnin ryhmäkeskustelujen tuottamista havainnoista. Yh-
teenveto toimitettiin osallistujille tapahtuman jälkeen sähköpostin välityksellä. Lisäksi semi-
naarin yhteenveto julkaistiin YLLI-tutkimushankkeen tiedotuskanavissa, josta se on muiden 
kiinnostuneiden luettavissa.  

Voit tutustua YLLI-tutkimushankkeeseen laajemmin tutkimushankkeen verkkosivuilla osoit-
teessa: https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/.  

12:00 Avauspuheenvuorot 

12:30 Alustus: Yhdenvertaiset liikkumismahdolli-
suudet ja tiedolla johtamisen yhteiskehittä-
minen YLLI-hankkeessa 

12:50 Työpaja I: Tiedolla johtaminen eri työtehtä-
vissä/organisaatioissa 

13:45 Kahvitauko 

14:15 Alustukset; Työkaluja tiedolla johtamiseen 

- LIPAS-analyysityökalut: Saavutettavuus-
laskenta ja monipuolisuusindeksi (YLLI-
hanke) 

- Paikkatietoaineistoja viher- ja vesialueiden 
saavutettavuudesta (HYVIÖ-hanke) 

- Liikkumismahdollisuuksien saavutettavuu-
den ulottuvuudet (YLLI-hanke) 

15:45 Työpaja II: Saavutettavuuden ulottuvuudet 
käytännön työkaluna 

16:45 Yhteenveto seminaarista 

17:00 Seminaari päättyy 
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Seminaarin avauspuheenvuoron piti Lähiöohjelman edustajana ympäristöneuvos, YTT Jaana 
Nevalainen. Puheessaan hän korosti tiedolla johtamisen tärkeyttä lähiöohjelman strategisena 
tavoitteena ja yhtenä merkittävänä keinona lähiöiden segregaation ehkäisyssä. Tiedon hyö-
dyntäminen lähiöiden monipuolisessa kehittämisessä on tärkeää erilaisten asuinalueiden omi-
naispiirteiden huomioimisessa niin liikkumis- kuin muidenkin palvelujen suunnittelussa. 

Ensimmäisessä varsinaisessa alustuksessa YLLI-hankkeen tutkija Janne Pyykönen johdatti se-
minaarin osallistujat liikkumisen yhdenvertaisuuden sekä tiedolla johtamisen teemoihin ja se-
minaarissa käytettäviin käsitteisiin. Seminaarin (ja YLLI-hankkeen) lähtökohtainen linjanveto 
oli käsitellä liikkumista liikunnan sijasta. Liikkuminen laajassa merkityksessään käsittää vapaa-
ajan kuntoilun tai urheilun rinnalla kaikenlaisen muun fyysisen aktiivisuuden, kuten esimer-
kiksi työhön liittyvän liikkumisen, leikkimisen, pelit, kotityöt sekä aktiivisen paikasta toiseen 
siirtymisen esimerkiksi jalan, pyörällä tai pyörätuolilla (OKM 2021).  

Yhdenvertaisuuden käsitettä tarkennettiin käsittämään todellista yhdenvertaisuutta muodolli-
sen sijaan. Yksinkertaisimmillaan liikkumisen yhdenvertaisuudessa on kyse siitä, onko yksilöllä 
mahdollisuuksia liikkua arjessaan haluamallaan tavalla; pääseekö hän mukaan? Palveluja suun-
nitellessa ja olosuhteita rakennettaessa on pohdittava, onko palvelu kaikkien kuntalaisten saa-
vutettavissa vai tarvitsevatko jotkin ryhmät erillisiä tukitoimia osallistuakseen. Todellinen yh-
denvertaisuus on enemmän kuin saman palvelun tarjoamista kaikille. Siinä erityistä tukea tar-
vitseville tarjotaan harkittuja tukitoimia, joiden tarkoitus on helpottaa palvelun saavuttamista. 
Tällaisia tukitoimia voivat olla esimerkiksi kustannustuet, erilliset ohjauspalvelut tai tilavuorot 
tai fyysistä aktiivisuutta tukevat erityisvälineet.  

Liikkumisen yhdenvertaisuutta tarkasteltiin YLLI-hankkeessa ja seminaarissa erityisesti tie-
dolla johtamisen kautta. Tiedolla johtaminen on toiminnasta kautta syntyvän ja toimintaan 
vaikuttavan ulkopuolisen tiedon hyödyntämistä siten, että organisaatio etenee toivomaansa 
suuntaan (Jalonen 2015). Tiedolla johtamisen merkitystä on painotettu julkishallinnossa viime 
vuosina yhä voimakkaammin, samaan aikaan kun kuntien liikuntapalveluiden tiedon tuottami-
sen ja soveltamisen toimintamalleissa on tunnistettu kehitystarvetta (Korsberg ym. 2021). 

Vahvan tahtotilan ja tunnistetun tarpeen perustelemana YLLI-hankkeessa oli toteutettu Hel-
singin ja Jyväskylän kaupunkien kanssa liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen yhteiskehittä-
mistä, jossa tunnistettiin tiedolla johtamisen kehityskohteita sekä luotiin työkaluja liikkumisen 
yhdenvertaisuutta tukevan tiedolla johtamisen tarpeisiin. Seminaarin työpajaosuudet raken-
tuivat tämän yhteiskehittämisprosessin tuottamiin havaintoihin ja työkaluihin. 
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Ennen seminaarin ensimmäistä työpajaosuutta liikuntapalvelujen tiedolla johtaminen jaettiin 
keskustelujen helpottamiseksi kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: datan hallintaan, informaatio-
ohjaukseen ja tiedeneuvontaan. 

 

Liikkumisen edistäminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä kaikissa tehtäväkokonai-
suuksissa. Mitä paremmin ja laajemmin eri tehtäväkokonaisuudet saadaan tukemaan toisiaan, 
sitä paremmat edellytykset toiminnan tietoperustaisuudelle syntyvät. YLLI-hankkeen koke-
musten perusteella liikuntapalveluilla on toimintaa kaikissa tehtäväkokonaisuuksissa, mutta 
toiminnan jäsentäminen on haasteellista. Tiedolla johtamisen kokonaisuus vaatii arkkitehtuu-
rin kehittämistä, jotta ns. peruspeli saadaan kuntoon. Parhaassa tapauksessa toiminta tuottaa 
itse relevanttia ja paikalliseen käyttöön soveltuvaa dataa, jota yhdistetään yleisestä kirjallisuu-
desta saadun tiedon ja tiedeneuvonnan tuottaman yhteistyön avulla informaatioksi ja toimin-
taohjeiksi, sekä pystytään tarjoamaan jouhevasti tietoa tarvitsevalle. 
 
Tehtäväkokonaisuuksien esittämisen jälkeen osallistujat täyttivät seminaaritilassa itsenäisesti 
lyhyen kyselylomakkeen, jossa tiedusteltiin eri tehtäväkokonaisuuksien toteutumista osallis-
tujan omassa organisaatiossa sekä omassa työnkuvassa. Täytetty lomake toimi myös osallistu-
jan tukipaperina seuranneessa pienryhmäkeskusteluun pohjautuneessa työpajassa.  

Seminaarin ensimmäisen työpajaosuuden tarkoitus oli edistää fasilitoidun keskustelun ja ai-
heeseen liittyvien näkemysten ja kokemusten vaihdon avulla osallistujien, eli tiedontuottajien, 
asiantuntijoiden ja kuntien, välistä yhteistyötä. Kyselyvastausten perusteella sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla koettiin kaikkien tiedolla johtamisen tehtäväkokonaisuuksien toteutuvan 
selvästi useammin hyvin kuin huonosti (kuvio 1). Tehtäväkokonaisuuksista informaatio-ohjaus 
toteutui parhaiten sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Tiedeneuvonnan koettiin toteutuvan 
erityisesti organisaatiotasolla muita tehtäväkokonaisuuksia heikommin. 

  

 

➢ Data = yksittäisiä lukuja, symboleja, havaintoja ym. 

➢ Tavoitteena oleellisen datan 1) tuottaminen (itse/muiden toimesta) 2) tallentaminen ja 3) saavuttaminen. 

Esim. uimahallin päivittäinen kävijämäärä, kunnan tilavarausjärjestelmät tai intranet-järjestelmä 

➢ Informaatio =  jalostettua dataa  

➢ Yhteenvedot, raportit, ohjaavat asiakirjat, suositukset, ohjeet, tutkimustekstit ym. yleinen kirjallisuus 

➢ Tavoitteena vaikuttaa tiedon välittämisen ja jakamisen avulla. 

Esim. uimahallin kuukausittaisten kävijämäärien trendi tai Tule Uimahalliin! -opas (SUH 2019) 

➢ Arviointikysymykseen vastaaminen tieteellisin menetelmin. 

➢ Tavoitteena politiikkatoimien suunnittelun, toteutuksen, toteuttamisen ja arvioinnin tietopohjan vahvistaminen. 

➢ Tutkijoiden ja liiikuntapalvelujen henkilöiden yhteistyö korostuu. 

Esim. tutkimus kuntalaisten uimahallin käytön esteistä, tutkimusyhteistyö 
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 Kuvio 1. Datan hallinnan, informaatio-ohjauksen ja tiedeneuvonnon tehtäväkokonaisuuksien toteutuminen osallis-

tujan organisaatiossa ja omassa työnkuvassa. 

 

Seuranneessa työpajakeskustelussa osallistujat jaettiin viiteen ryhmään. Keskustelujen aikana 
osallistujat alkoivat yhä paremmin tunnistaa liikkumisen yhdenvertaisuuden edistämistoimia 
työssään esimerkiksi välillisesti suunnittelun tai datan hyödyntämisen kautta. Erilaisten tuki-
toimien merkitys liikkumisen yhdenvertaiseen saavuttamiseen tunnistettiin laajasti ja tiedolla 
johtamisen eri tehtäväkokonaisuuksiin liittyviä haasteita mainittiin useita. 

Datan hallintaan liittyviä pääasiallisia haasteita ovat datan määrä ja laatu. Erilaisen datan 
määrä on niin suuri, että aikaa sen hallinnointiin ja hyödyntämiseen ei koeta olevan riittävästi. 
Tarvetta olisi järjestelmälle, joka jatkuvasti seuraa ja jäsentää haluttuja datavirtoja. Osa da-
tasta kerätään siksi, että näin on aiemminkin tehty, vailla tarkkaa käyttökohdetta. Data voi 
myös olla hajallaan eri järjestelmissä, mikä vaikeuttaa sen saavuttamista. Datan määrästä huo-
limatta myös sen laatu aiheutti kysymyksiä. Esimerkiksi eri vähemmistöryhmien liikkumisesta 
ja sen esteistä ei koettu olevan tarpeeksi ajankohtaista ja paikkakuntakohtaista tietoa. Eri ryh-
mien tavoittaminen ja liikkumisen sosiaalisien esteiden kartoittaminen koettiin hankalaksi. Yk-
silöivää dataa kuten sukupuolta, ikää tms. ei voida tallentaa tarvittavalla tarkkuudella tieto-
suojakysymysten vuoksi. Erilaisten data-aineistojen rajapintojen avaaminen voi myös johtaa 
yllättäviin väärinkäytöksiin, joten on pohdittava tarkasti mitä dataa kerätään ja miten sitä jae-
taan. Parasta olisi, jos oleellista dataa syntyisi jatkuvasti normaalin toiminnan ohessa, eikä eril-
listen keräystoimenpiteiden kautta. 

Myös yhdenvertaisuuden ilmiön mittaaminen koettiin haasteelliseksi. Erilaisissa kaupunkistra-
tegioissa halutaan usein edistää yhdenvertaisuutta mutta sen toteutumista on hyvin hankalaa 
mitata, sillä liikunnan määrä ei välttämättä korreloi liikkumisen yhdenvertaisuuden kanssa. 
Vaikka kunnan alueella olisi mahdollista luoda täysin yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet, 
eivät kaikki silloinkaan liiku yhtä paljon. Erilaisiin liikkumiseen ja sen esteisiin liittyviin kyselyi-
hin ei myöskään välttämättä saada vastauksia juuri niiltä tärkeiltä vastaajilta, jotka eivät syystä 
tai toisesta voi palveluja käyttää. 

Datan hallinnan mahdollisuuksiksi mainittiin esimerkiksi tekoälyn potentiaali. Vaikkapa asia-
kaspalautteet olisi hyvä suodattaa metadataksi, jonka avulla voidaan saada päivittyvä tilanne-
kuva esimerkiksi yhden asuinalueen tilasta. Olettaen, että palautekanava on asukkaiden tie-
dossa ja saavutettavissa. 
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 Informaatio-ohjaukseen liittyen tiedon suodattaminen eri käyttäjille sopivaksi koettiin tärke-

äksi. Esimerkiksi kuntatasolla tietoa jaetaan kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksenteki-
jöille, kuntalaisille ja valtiohallintoon. Tieto tulisi saada sellaiseen muotoon, että se tavoittaisi 
tiedon hyödyntäjät mahdollisimman hyvin. Suurin haaste informaatio-ohjauksessa oli ajan 
puute. Työvoimaa datan jalostamiseksi ei ole tarpeeksi, ja usein tehdään yksittäisiä selvityksiä, 
jotka vanhenevat nopeasti. Erilaiset tietotarpeet saattavat myös tulla hyvin nopealla aikatau-
lulla toteutettavaksi, jolloin systemaattista tiedon keräystä ja analysointia ei ehditä tehdä. 
Myös informaation vastaanottaja on usein kiireinen. Pelkän tilannekuvan sijasta tärkeää on 
liittää jaettavaan informaatioon myös selkeät toimintaohjeet, joilla vastaanottaja voi edetä ha-
luttuun suuntaan. Liikkumisen yhdenvertaisuuteen liittyen tunnistettiin myös informaation 
sanoman tärkeys – kaikki tietävät liikkumisen olevan terveydelle hyväksi, mutta tämä ei ole 
saanut kaikkia liikkumaan. On etsittävä myös muita tapoja perustella aktiivisuuden tärkeyttä. 

Tiedeneuvonta koettiin merkitykselliseksi osallistujien keskuudessa ja tähän tehtäväkokonai-
suuteen halutaan panostaa. Tiedeneuvonnan vahvuus on dialogisuus esimerkiksi tutkimustu-
losten merkityksellisyydestä, mikä voi olla todella hyödyllistä informaatio-ohjauksen kehittä-
misessä. Tahtotilasta huolimatta tiedeneuvontaa toteutetaan liian usein ilman systemaatti-
suutta ja oman toiminnan rinnalla, eikä integroituna toimintaan. Erilaisia yhteistyötoimia esi-
merkiksi yliopistojen kanssa toteutetaan erityisesti opiskelijoiden opinnäytteiden ja erilaisten 
hankkeiden (kuten YLLI-hanke) kautta. Toimenpiteet ovat kuitenkin usein irrallisia ja niiden 
tuottamien havaintojen juurruttaminen käytännön toimintaohjeiksi on usein liiaksi toimijoiden 
omalla vastuulla.

Seminaarin toisessa osassa esiteltiin alustusten avulla YLLI- ja HYVIÖ-tutkimushankkeiden 
tuottamia saavutettavuuden arviointiin soveltuvia työkaluja ja data-aineistoja. YLLI-hankkeen 
yhteiskehittämisprosessissa kehitetyistä työkaluista esiteltiin LIPAS-tietokantaan integroidut 
analysointityökalut sekä liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden ilmiötä käsitteellisesti 
lähestyvä saavutettavuuden ulottuvuudet-malli. HYVIÖ-hanke taas esitteli viher- ja vesialuei-
den maantieteellisestä saavutettavuudesta kertovia paikkatietoaineistoja. 

Seminaarin toisen osion avasi YLLI-hankkeen tut-
kija Marisofia Nurmi alustuksellaan valtakunnalli-
seen LIPAS-järjestelmään integroiduista työka-
luista, jotka kertovat liikuntapaikkojen maantieteel-
lisestä saavutettavuudesta tai monipuolisuudesta 
eri kohteissa. Työkaluja pääsee käyttämään rekiste-
röitymällä LIPAS-järjestelmän käyttäjäksi. Rekiste-
röityminen on ilmaista ja kaikille avointa.  

Saavutettavuustyökalun avulla käyttäjä voi arvioida 
yksittäisen kohteen vaikutusaluetta. Arvioitava 
kohde voi olla oikea tai suunnitteilla oleva, vapaasti 
sijoitettava liikuntapaikka. Työkalun avulla saadaan 
tietoa siitä, kuinka paljon eri ikäisiä asukkaita asuu 
tietyn etäisyyden sisällä valitusta liikuntapaikasta. 
Maantieteellistä saavutettavuutta voidaan tarkas-
tella matka-ajan tai kulkumatkojen etäisyyden 
avulla (Esimerkiksi 1, 2 ja 3 km tai 10, 20 ja 30 min). Työkalua voidaan käyttää liikuntasuunnit-
telussa esimerkiksi kahden eri kohteen maantieteellisen saavutettavuuden vertailuun. 

- Avoin tietokanta Suomen liikuntapaikoista. 
- Ylläpitäjä: Jyväskylän yliopisto, liikuntatie-

teellinen tiedekunta. 
- Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- www.lipas.fi 

 

 
- Liikuntapaikan maantieteellinen saavu-

tettavuus eri matkustustavoilla matka-
ajan tai etäisyyden mukaan

 
- Erityyppisten liikuntapaikkojen määrä 

eri alueilla indeksimuodossa esitettynä. 
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 Monipuolisuustyökalun avulla voidaan arvioida liikuntapaikkojen monipuolisuutta eri alueilla. 

Työkalun laskema indeksiluku kertoo, kuinka monta erilaisia liikuntamahdollisuuksia tarjoavaa 
liikuntapaikkaa lähialueella on. Työkalun tuottaman indeksin avulla voidaan tarkastella liikku-
mismahdollisuuksien tarjonnan yhdenvertaisuutta ja tunnistaa liikuntapaikkojen monipuoli-
suuden ”keitaita” ja ”aavikoita”. Liikuntapaikkojen lisäksi työkalu huomioi virkistysalueet ja ul-
koilureitit, jos ne on merkitty Lipas-tietokantaan. Indeksin laskentatapaa voidaan säätää paik-
kakunta- tai tehtäväkohtaisesti. Esimerkiksi erilaisia liikuntapaikkoja voidaan painottaa asetta-
malla vaikka lähiliikuntapaikalle tai uimahallille laskennassa muita liikuntapaikkoja korkeampi 
arvo. Myös indeksilaskentaan mukaan otettavien liikuntapaikkojen etäisyysraja voidaan mää-
rittää vapaasti (esim. mukaan otetaan liikuntapaikat, jotka ovat 800 metrin etäisyydellä tar-
kasteltavasta alueesta). 

Nurmen esityksen jälkeen tutkija Vuokko Heikinheimo Suomen ympäristökeskus SYKEstä 
esitteli HYVIÖ-tutkimushankkeessa muodostettuja paikkatietoaineistoja, jotka käsittelivät 
seitsemän suurimman kaupunkiseudun viher- ja vesialueiden maantieteellistä saavutettavuutta 
(Viinikka ym. 2022). Aineistojen mukaan valtaosa (88 %) kaupunkien väestöstä asuu vähintään 
300 metrin etäisyydellä vähintään 1,5 hehtaarin viheralueesta (kuvio 2). Heikommaksi osoit-
tautui virkistyspalveluita, reittejä ja suojeltua pinta-alaa sisältävien vesi- ja viheralueiden saa-
vutettavuus. HYVIÖ-hankkeessa luodut aineistot mahdollistavat liikuntasuunnittelussa palve-
luverkon luotettavan tarkastelun ja eri alueiden vertailun sekä visuaalisesti että numeroar-
voin. Viheralueiden laatua ja saavutettavuutta kuvaavat aineistot julkaistaan avoimesti lähitu-
levaisuudessa. Aineistoja voi tiedustella suoraan SYKEn tutkijoilta (vuokko.heikin-
heimo@syke.fi; maija.tiitu@syke.fi) 

Kuvio 2. Seitsemän suurimman kaupunkiseudun asukkaiden (2,7 milj. as.) maantieteellinen saavutettavuus laadul-
taan erilaisille viheralueille (Viinikka ym. 2022). 

  

Esitysten aikana osallistujat täyttivät toisen kyselyn, jossa tiedusteltiin työkalujen potentiaalia, 
mielipidettä alustusmuotoisesta esittelytavasta sekä erilaisten tiedolla johtamisen työkalujen 
käytön mahdollistajia ja esteitä. Osallistujista noin kaksi kolmasosaa oli käyttänyt Lipas-tieto-
kantaa työssään ja noin kolme neljäsosaa jotain muuta paikkatietoaineistoa, kuten tilastokes-
kuksen tai kaupungin omia paikkatietoaineistoja. Suurin osa vastaajista (14 vastaajaa 20:stä) 
koki työkalujen ja data-aineistojen alustusmuotoisen esittelyn jossain määrin riittäväksi tiedo-
tustavaksi työkalujen käyttöönottoon. Kaksi vastaajaa koki alustukset riittämättömiksi 
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 esittelytavoiksi. Suurin osa osallistujista koki esitellyt työkalut ja aineistot hyödyllisiksi tai erit-

täin hyödyllisiksi oman tai lähikollegojen työn kannalta (kuvio 3). 

Kuvio 3. Esiteltyjen aineistojen ja työkalujen hyödyllisyys osallistujan tai hänen lähikollegojen työn kannalta. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös erilaisia uusien työkalujen käyttöönottoa mahdollistavia tai estä-
viä tekijöitä (kuvio 4). Vastaajan oma motivaatio oli tärkein työkalujen käytön mahdollistaja. 
Myös työkalujen säätömahdollisuudet ja määrä koettiin olevan hyvällä tasolla. Tärkein este 
uusien työkalujen käyttöönotossa oli selkeästi ajan puute. Tämä este nousi esiin jo seminaarin 
ensimmäisessä työpajakeskustelussa. Työtehtävät eivät sisällä riittävästi aikaa eri työkalujen 
opetteluun ja niiden hyödyn sisäistämiseen. Käyttöönottoon liittyivät myös melko yleisiksi 
koetut työkalun käyttötukeen ja muihin resursseihin liittyvät esteet. 

Vastausten perusteella työkalujen suunnittelijoiden tulee pohtia erityisesti työkalun käyttöön 
liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi Lipas-saavutettavuustyökaluun liittyen nousi jo esityksen ai-
kana kysymyksiä työkalun tuottamien tietojen ulosviennistä. Jotta tietojen jatkojalostus on 
mahdollista, on niistä saatava tietoa ulos relevantissa ja selkeässä muodossa. Työkalujen lo-
pulliset käyttäjät on huomioitava jo työkalujen kehitys- ja levitysvaiheessa. Esimerkiksi Lipas-
työkalut ovat YLLI-hankkeen päättyessä beta-versiovaiheessa, ja niiden lopullista käyttökoke-
musta ja tietotulosteita voidaan vielä räätälöidä Lipas-järjestelmäkehityksen taholta. 

Kuvio 4. Mitkä asiat estävät tai mahdollistavat uusien työkalujen käyttöönoton organisaatiossasi?  
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Seminaarin toiseen työpajaosioon johdatti YLLI-hankkeen tutkija Ilkka Virmasalon alustus liik-
kumismahdollisuuksien saavutettavuuden ulottuvuuksista. Yksi YLLI-hankkeen keskeisistä ha-
vainnoista liittyy lähiöiden asukkaiden liikkumisen esteisiin ja siitä polveutuvaan saavutetta-
vuuden käsitteelliseen määrittelyyn. Kesäkuussa 2021 Huhtasuon ja Kontulan aikuisväestölle 
toteutetun puhelinkyselyn mukaan tärkeimmät liikkumisen esteet, kuten apea mieliala tai ylei-
nen väsymys sekä ajanpuute liittyivät henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, eivätkä liikun-
tapaikkoihin tai -palveluihin (Kuvio 6). Näin ollen liikkumismahdollisuuksien saavutettavuutta 
ja siihen vaikuttamismahdollisuuksia tulisi tarkastella mahdollisimman laajasti liikuntapaikko-
jen maantieteellisen saavutettavuuden ja fyysisen rakenteiden ohella.  

Kuvio 5. Liikkumista estävät tai vähentävät tekijät, Huhtasuo ja Kontula, 6/2021 (% vastaajista, n=302) 

 

Kun puhutaan liikkumismahdollisuuksien saavutettavuudesta ja huomioidaan kaikki fyysisen 
aktiivisuuden muodot, näyttäytyy saavutettavuus moniulotteisena ilmiönä. Saavutettavuutta 
tukevia toimia voidaan, ja tulisi tehdä moniammatillisessa yhteistyössä eri hallintokuntien ja 
toimijoiden välillä. Niin omaa kuin moniammatillista yhteistyötä suunnitellessa tarvitaan käsit-
teellinen viitekehys, joka auttaa eri tahoja tunnistamaan omia vaikutusmahdollisuuksia yhden-
vertaisen saavutettavuuden kokonaisuudessa. Tätä keskustelua tukemaan YLLI-hankkeessa 
hahmoteltiin tutkijoiden ja kaupunkien edustajien yhteistyönä 10 toisiinsa lomittuvan saavu-
tettavuuden ulottuvuuden malli (Virmasalo 2022). Mallin sisältämien ulottuvuuksien voidaan 
nähdä vaikuttavan kokonaisuutena liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuteen (kuvio 7). 

Lisäksi Virmasalo esitteli ulottuvuuksien kautta fyysisen aktiivisuuden saavutettavuuden pro-
sessina. Käytännössä ulottuvuuksista kahdeksan voidaan nähdä mahdollistavina tekijöinä, 
jotka ovat edellytyksiä liikkumiselle. Yhdenkin mahdollistaviin tekijöihin liittyvän esteen vaiku-
tuksesta liikkuminen voi olla mahdotonta, riippumatta muista mahdollistavista tekijöistä (esim. 
ei ole tietoa liikuntapaikasta). Mahdollistavien tekijöiden kokonaisuus suodattuu sosiaalisen 
ulottuvuuden (l. vuorovaikutuksen) kautta mentaalisen ulottuvuuden alueelle, jossa lopulta 
tehdään päätös aktiivisuudesta esimerkiksi motivaation tai pelkojen perusteella. Erityisesti so-
siaaliseen ulottuvuuteen liittyvä henkilökohtainen tulkinta palvelun saavutettavuudesta ja sen 
rakentuminen yksilön elämässään kohtaamien ihmisten ja tilanteiden pohjalta on jotain mihin 
voidaan vaikuttaa hyvin monessa tilanteessa, myös liikuntapalveluiden ulkopuolella.  
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 Kuvio 7. Liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden ulottuvuudet ja fyysisen aktiivisuuden saavutettavuus pro-
sessina (Virmasalo 2022).  
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 Alustuksen jälkeen seminaarin toisessa työpajassa keskusteltiin saavutettavuuden ulottuvuus-
käsitteistön herättämistä ajatuksista ja testattiin käsitteistötyökalun konkreettista käyttöä hy-
poteettisissa liikuntasuunnittelutilanteissa. Työpajaosuus käynnistettiin koko osallistujajoukon 
välisellä keskustelulla. Lähtökohtaisesti ulottuvuusajattelu otettiin vastaan positiivisin ajatuk-
sin ja ulottuvuudet herättivät keskustelua. Alustuksessa esitetyt aikuisten liikkumisen esteet 
ja niiden vaihtelu eri ihmisryhmien välillä tunnistettiin Kontulan alueella myös esimerkiksi las-
ten koulukyselyihin peilaten, joissa turvattomuuden tunne oli osoittautunut yleisimmäksi liik-
kumisen esteeksi. Yleisesti esteet näyttäytyvät eri ihmisryhmien osalta erilaisina, ja tämä tulee 
huomioida suunnittelussa. Eri alueilla eri ihmisryhmiin vaikuttavien esteiden tunnistaminen ja 
niiden perusteella toimiminen vaatii poikkihallinnollisia toimenpiteitä ja laajaa tiedonkeruuta. 
Lisäksi nostettiin esiin ideoita ulottuvuusmallin teoreettiseen jatkokehitykseen. Liikkumismah-
dollisuuksien saavutettavuuden tutkimisen kehitysajatuksena esitettiin esimerkiksi voimak-
kaampaa motivaatiotutkimusta esteiden käsittelyn rinnalle: mikä saa ihmiset liikkumaan ja 
mitä ihmiset toivovat liikkumisympäristöiltä? 

Yhteisen keskustelun jälkeen ryhdyttiin pienemmissä ryhmissä kokeilemaan ulottuvuuskäsit-
teistön konkreettista käyttöä liikuntasuunnittelussa. Ryhmien annettiin valita yksi yhdeksästä 
erilaisesta liikuntasuunnittelun esimerkkitilanteista, jotka koskivat esimerkiksi tiettyyn ihmis-
ryhmään tai paikkaan liittyvää liikkumisen edistämistä tai poikkihallinnollista yhteistyötä edel-
lyttävää tilannetta (Esim. ”Kunnassa/Työyhteisössä päätetään edistää maahanmuuttajatyttöjen 
skeittausmahdollisuuksia” tai ”Kunnassa/Työyhteisössä päätetään edistää yleisesti lähiliikunta-
paikkojen käyttöä”). Saavutettavuuden ulottuvuuskäsitteistö oli keskustelun viitekehyksenä, 
erillisten tukikysymysten rinnalla. Esimerkkitilanteet ja keskustelun tukikysymykset ovat näh-
tävissä liitteessä 1. 

Ulottuvuusajattelu toimi hyvin keskustelun viitekehyksenä ryhmien valitsemissa esimerkkiti-
lanteissa. Esimerkiksi palloiluhallin suunnitteluun liittyneessä tehtävässä maantieteellinen, hal-
linnollinen ja ajallinen saavutettavuus koettiin erityisen merkittäviksi. Liikuntapalvelujen yh-
denvertaisuussuunnitelman laadintaan liittyvässä esimerkkitilanteessa edellä mainitut ulottu-
vuudet taas eivät nousseet vastaavalla tavalla esiin. Toisaalta tässä keskustelussa todettiin, 
että yhdenvertaisuusesimerkissä kaikki ulottuvuudet tasot tulee huomioida automaattisesti. 
Yksinhuoltajien liikkumiseen liittyen esimerkiksi ajallinen saavutettavuus on merkittävä tekijä, 
ja liikuntapalvelujen ulkopuolisia ja merkityksellisiä toimijoita tunnistettiin useita neuvolasta 
yksityisiin palvelutarjoajiin. Esimerkiksi työikäisten pyöräilyn edistämisesimerkissä keskustelua 
syntyi itseohjautuvasti ja työpajaosion aikana pystyttiin luomaan monivivahteinen tilannekuva 
erilaisista pyöräilyn saavutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämä esimerkki on kuvattu 
laajemmin seuraavalla sivulla. 

Yleisesti ottaen saavutettavuuden ulottuvuudet-mallia voidaan hyödyntää monenlaisissa ti-
lanteissa. Malli vaikutti auttavan liikkumisen esteiden tunnistamisessa sekä toimenpiteiden 
suunnittelussa, auttaen havainnoimaan kokonaiskuvaa ja siten tunnistamaan mahdollisesti 
puutteellisia tai oman toiminnan osana vaikeasti toteutettavia toimenpiteitä. Yhdenvertai-
suussuunnitelman kaltaisissa laajemmissa esimerkeissä ulottuvuusmalli toimii yleisenä viiteke-
hyksenä, ja spesifisimmissä esimerkeissä jo konkreettisempien toimintaohjeiden suunnitte-
lussa. Ilman uusia työkaluja tai ajattelutapoja voidaan helposti urautua tekemään samoja, toki 
toimivia, toimenpiteitä kuin aina ennenkin, jolloin muuttuvan yhteiskunnan muuttuvat tarpeet 
voidaan tunnistaa vasta viiveellä. Saavutettavuuden ulottuvuudet -malli auttaa muistamaan 
eri näkökulmien ja toimijayhteistyömahdollisuuksien huomioimisen ja kannustaa toiminnan 
monipuoliseen kehittämiseen. 
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Olosuhteiden merkitys tunnistettiin vaikuttavan 
voimakkaasti pyöräilyyn. Esimerkiksi pyöräily-
väylien kattavuus ja kunnossapito koettiin ensi-
sijaisiksi tarkastelun kohteiksi. Tekninen toimi 
voi edesauttaa väylien ylläpidossa esimerkiksi 
varmistamalla hyvän valaistuksen pimeinä ai-
koina ja lumien aurauksen riittävän aikaisin aa-
mulla. Lisäksi autoteiden aurauksen tulisi siirtää 
mahdollisimman vähän lunta pyöräilyväylille. 
Myös reittien merkinnät ovat tärkeitä antamaan 
tietoa ja luodessaan turvallisuutta kaikille tiellä 
liikkujille. Olosuhteisiin liittyen myös reittien 
viihtyisyys nostettiin esiin. Reitin sijainti melui-
san ja vilkkaasti liikennöidyn sekä paljon ris-
teyksiä sisältävän tien vieressä voi estää sen 
pyöräilykäyttöä. Lisäksi keskusteluissa mainittiin, että pyörille tulisi olla riittävästi turvallisen pyörän 
lukituksen mahdollistavaa pysäköintitilaa lähellä rakennuksia tai joukkoliikenteen liitoskohtia. 

Myös muiden toimijoiden osallisuus työikäisten pyöräilyn edistämisessä nousi esiin keskustelussa. 
Esimerkiksi työnantaja voi vähintäänkin varmistaa edellä mainitut pyörien pysäköintimahdollisuudet 
ja riittävät varuste- ja suihkutilat pyöräileville työntekijöilleen. Työnantajan merkityksestä keskustel-
lessa puhuttiin myös kävelyn edistämisestä. Työpaikan kulttuuri määrittää vahvasti sen, voiko pala-
vereihin osallistua etänä samalla kävellen. Työpäivän aikaiseen liikuntaan kannustaminen voi yksin-
kertaisimmillaan tarkoittaa vaikka kävelypalavereihin kannustavien välineiden, kuten nappikuulok-
keiden tarjoamista. Työnantajan ja valtion yhdessä mahdollistama työsuhdepyörä on myös hyvä ta-
loudellisia esteitä vähentävä porkkana pyöräilyn edistämiseen niin työmatkoilla kuin työntekijöiden 
vapaa-ajalla. 

Henkilökohtaiset tekijät tunnistettiin keskustelussa yhtä lailla merkittäviksi pyöräilyyn vaikuttaviksi 
tekijöiksi. Yksilö tarvitsee pyöräilytietoa ja -taitoa. Kaikki eivät välttämättä osaa pyöräillä tiiviisti ra-
kennetussa kaupunkiympäristössä tai hyödyntää heijastimia ja pyöräilyvaloja turvallisuuden edistä-
miseksi. Kaupunki voi vaikuttaa tähän monipuolisella informaatio-ohjauksella hyvästä pyöräilykäyt-
täytymisestä ja pyöräilyväylistä. Myös kouluilla koettiin olevan hyvät vaikutusmahdollisuudet pyöräi-
lykasvatuksen ja pyöräilykulttuurin edistämisessä. Jos voidaan tukea lapsia kulkemaan kouluihin ja 
harrasteisiin pyörällä, on lapsilla varttuessaan suuremmat mahdollisuudet pyöräillä asiointimatkoja 
myös aikuisena. 

Pyöräilykulttuurista keskusteltaessa aiheeksi nousi myös ihmisten välinen vuorovaikutus. Liiken-
teessä liikkuvat peilaavat aina omaa kulkuaan suhteessa muihin tienkäyttäjiin. Esimerkiksi autoilijat 
saattavat ärsyyntyä autoteitä käyttävistä pyöräilijöistä. Vastaavasti kevyen liikenteen väylällä kävele-
vät voivat kokea reipasta vauhtia ohi ajavan pyöräilijän aiheuttavan turvattomuutta. Sähköpyörien 
yleistymisen myötä myös pyöräilijöiden vauhdit ovat kasvaneet. Pyöräilylle ei aina ole niin sanottua 
luonnollista paikkaa, mikä voi vähentää pyöräilyä. Tästä voidaan palata luontevasti olosuhteisiin, in-
formaatio-ohjauksen ja tilasuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että lyhyessäkin ajassa ulottuvuusmalli auttoi osallistujia keskustele-
maan monipuolisesti pyöräilyn edistämisestä. Keskustelu soljui ulottuvuuksien, toimijoiden, esteiden 
ja toimenpiteiden välillä lähes itseohjautuvasti. Luonnollisesti osallistujien tausta vaikutti keskustelun 
kulkuun. Ulottuvuusajattelu vaikutti auttavan osallistujia puhumaan yhteisillä käsitteillä ja tunnista-
maan ulottuvuuksien lomittaisuuksia. Keskustelua olisi ollut herkullista jatkaa vielä konkreettisempiin 
käytännön toimintaohjeisiin, mutta tämä jäi tulevaisuuden tilanteisiin. Vastaavat keskustelut eri ai-
heista voivat olla hedelmällisiä osana arkista suunnittelutyötä erityisesti moniammatillisen liikkumi-
sen edistämisen näkökulmasta. Näin ollen eri tahojen sisällyttäminen saman pöydän ääreen on suosi-
teltavaa. 

Kuva: Keskusteluryhmän muistiinpanot 
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Seminaarin päätteeksi YLLI-hankkeen tutkija 
Mikko Simula esitti yhteenvedon seminaarin 
tuottamista havainnoista. Puheenvuorossaan 
Simula korosti yhteiskehittämisen merkitystä eri 
tiedolla johtamisen tehtäväkokonaisuuksien 
kehittämisessä ja niiden luoman ns. tiedolla 
johtamisen peruspelin kuntoon saattamisessa. 
Toiminnan tietoperusteisessa suunnittelussa 
tarvitaan dataa ja informaatiota, mutta erityisesti 
niiden laatu ja relevanttius käytännön 
asuinaluetasolla aiheuttavat kysymyksiä, joita on 
pohdittava tarkasti. Oleellinen data on tiedolla 
johtamisen lähtökohta, mutta sen lisäksi 
tarvitaan ihmisiä luomaan datan perusteella 
tavoitteita ja konkreettisia toimintaohjeita. 
Lisäksi datan hallintaan liittyvät oleellisesti 
tiedon varastointi- ja hyödyntämisjärjestelmät. 
Toimintaa tukevan datan tulisi olla kaikkien sitä 
tarvitsevien tiedossa ja saavutettavissa. 

Tiedeneuvonta voi auttaa teoreettisen 
kehystämisen kautta oleellisen datan 
saavuttamisessa ja yleisen informaation, kuten 
kirjallisuuskatsausten ja selvitysten sisältämän 
tiedon kontekstoinnissa ja jalostamisessa 
käytännön toimintaohjeiksi ja kirjauksiksi helpottaen näin merkittäväksi koettua tiedolla 
johtamisen aikaresurssiongelmaa. Tiedeneuvonta tulisi kuitenkin saada osaksi perustoimintaa 
hankemuotoisen yhteistyön rinnalle. Kaupungit tarjoavat erinomaisen tutkimusalustan 
tutkimukselle ja yhteiskehittäminen mahdollistaa kaupungin näkökulmien ja reaaliteettien 
jatkuvan huomioimisen. Näin myös tutkimusyhteistyön vaikuttavuus paranee. Tutkimuksiin 
liittyvän yhteistyön tulisi myös kantaa hankkeiden päättymisen jälkeiseen aikaan, jotta 
esimerkiksi työkalujen tai muiden tutkimustulosten perusteella luotujen toimintaohjeiden 
käytännön juurruttaminen organisaation kaikille tasoille helpottuu. 

YLLI-hankkeen työkalujen ja ajatusmallien esittely oli yksi seminaarin pääasiallisista 
tarkoituksista. Työkalut otettiin vastaan lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta niiden lopullinen 
hyöty syntyy vasta niiden käyttöönoton myötä. Esimerkiksi saavutettavuuden ulottuvuudet -
mallin koettiin voivan auttaa kehittämään liikuntapalveluja olosuhteiden ja palvelujen 
tarjoamisen lisäksi myös esteiden poistamisen näkökulmasta. Yhdenvertaisempien 
liikkumisolosuhteiden kehittämisessä tarvitaan monia toimia jotka paikallistuvat myös 
liikuntapalvelujen ulkopuolelle. Seminaarin perusteella eri toimijoiden tahtotila liikkumisen 
esteiden yhteiseen poistamiseen on vahva ja lähtökohdat uuden palvelulinjan käyttöönottoon 
ovat hyvät. 

Simulan yhteenvedon jälkeen seminaari päättyi osallistujille osoitettuihin kiitoksiin. 
Osallistujien aktiivinen osallistumien ja avoin vuorovaikutus oli seminaarin aikana innostavaa 
myös toteuttajien näkökulmasta ja edellytys seminaarin tavoitteiden täyttymiselle. Seminaarin 
osallistujille osoitettujen kiitosten lisäksi tutkijat haluavat myös tässä yhteydessä esittää 
kiitokset YLLI-hankkeen työkalujen kehittämiseen osalllistuneille Jyväskylän ja Helsingin 
kaupungin työntekijöille. 

Kuva: Ilkka Virmasalo 
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Liite 1. Työpajaosio 2:n tukimateriaalia. 
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