
TUTKIMUSTULOKSET 
JALKAPALLOPERHEEN 

YMPÄRISTÖASENTEISTA
SERIINA POSIO



TUTKIMUKSEN TAUSTAA

• Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston ja SPL: kanssa

• Sähköinen kysely lähetettiin organisaation sisäisesti Teamsissa ja 

uutiskirjeiden kautta seuroille ja pelaajille helmi-maaliskuussa

• SPL on tehnyt Suomi2050 yhteiskuntasitoumuksen, jonka mukaan

Palloliitto pyrkii työpaikkana kestävämmäksi yhteisöksi 

→ Kyselyn avulla voidaan arvioida sitoumuksessa onnistumista

• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää SPL:n henkilökunnan, 

luottamushenkilöiden, seurojen edustajien sekä pelaajien 

ympäristöasenteita sekä odotuksia liiton ympäristötyötä kohtaan.

• Samalla verrattiin onko eri vastaajajoukkojen asenteissa eroja ja selvitettiin 

näkyvätkö ympäristöasiat vielä henkilökunnan organisaatiokulttuurissa



VASTAUSPROSENTIT

Vastausjoukko Määrä Prosentuaalinen määrä 
vastaajista

Henkilökunta 45 4 %

Luottamushenkilöt 8 1 %

Seurojen edustajat 374 32 %

Pelaajat ja huoltajat 721 63%

Yhteensä 1148 100%



KESKEISIMMÄT 
TUTKIMUSTULOKSET



HENKILÖKOHTAISET YMPÄRISTÖASENTEET

Vaihtoehto SPL työntekijä SPL 
luottamushenkilö

Seurojen 
edustajat

Pelaajat Yhteensä

Usein 31 % 38 % 52 % 58 % 55 %

Joskus 60 % 38 % 42 % 36 % 39 %

Harvoin 9 % 25 % 6 % 5 % 5 %

En koskaan 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %

En osaa sanoa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ajattelen elämäntapojeni ympäristövaikutuksia vastaajajoukon mukaan: 

Yhteensä 94 %



Vaihtoehto: Vastaaja:

Seurojen edustajat Pelaajat Yhteensä n=1095

Erittäin tärkeänä 34 % 43 % 40 %

Tärkeänä 35 % 44 % 46 %

En kovin tärkeänä 12 % 10 % 11 %

En lainkaan tärkeänä 3 % 2 % 3 %

En osaa sanoa 1 % 1 % 1 %

KUINKA TÄRKEÄNÄ PIDÄT, ETTÄ SPL:SSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA 

YMPÄRISTÖNSUOJELUUN JA ILMASTON MUUTOKSEN 

EHKÄISEMISEEN?



ODOTUKSET SPL:N YMPÄRISTÖ- JA KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN TOIMILLE

Konkreettiset

toimenpiteet

Liikenne Materiaalit Ohjeistus

seuroille

Strategia Vaikuttaminen

ja viestintä

Yht.

11 % 12 % 18 % 20 % 12 % 28 % 100 %

Avoimet vastaukset luokiteltiin kuuteen kategoriaan:



VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN

”Asia pitää ottaa esille laajalla rintamalla, jotta kaikki palloilijat olisivat 

tietoisia asiasta ja voisimme seurana vaikuttaa siihen.” 

”Haluaisin, että SPL muutaisi toimintaansa kestävämmäksi ja uutisoisi 

tekemistään toimistaan, koska silloin myös muut urheilujärjestöt ja - tekijät 

ottaisivat esimerkkiä SPL:n toiminnasta.”

”Mukaansatempaavia ja markkinoinniltaan hauskoja! Some-markkinointi 

tärkeänä osana  kestävämmän tulevaisuuden kasvatustyössä. Esimerkki, 

neuvonta ja käytännön vinkit tärkeitä. :)”



OHJEISTUKSIA SEUROILLE

”Palloliitolla on hyvä käsitys jalkapalloyhteisöistä ja niiden kehittämisestä 

laajasti sekä myös monimuotoisuuden haasteista. Yksittäisten henkilöiden ei 

kannata alkaa keksiä pyörää uudelleen vaan keskitetysti pitäisi saada 

ehdotuksia, miten parantaa ympäristötyötä seuroissa. Konkreettisia asioita 

kaivataan. Pelkkä roskisten sijoittelu ei mielestäni ole riittävä.”

”Ohjeistuksia, kannustusta, tukemista ja konkreettisin esimerkein toimimista.”



HENKILÖKUNTA



YMPÄRISTÖASIOIDEN KYTKEYTYMINEN HENKILÖKUNNAN 
TYÖTEHTÄ̈VIIN JA TOIMINTOJEN MENETTELYTAPOIHIN



MITKÄ ASIAT KANNUSTAISIVAT TOIMIMAAN 
YMPÄRISTÖ̈YSTÄVÄLLISESTI OMISSA TYÖTEHTÄVISSÄSI? 

Vaihtoehto %

Ympäristötietoisuutta ja osaamista vahvistava 

koulutus

53 %

Oma perehtyneisyys ympäristösuojelun merkitykseen 47 %

Esimiesten antamat selkeät toimintaohjeet ja 

palautteet

44 %

Riittävä vastuu ja vapaus kehittää omaa työtä 44 %

Ympäristöasioiden käsitteleminen toiminnon 

virallisissa keskusteluissa ja kokouksissa

38 %

Ympäristöasioiden käsitteleminen henkilöstön 

kehittämiskeskusteluissa

29 %



SEUROJEN 
EDUSTAJAT



OLETKO KUULLUT OLYMPIAKOMITEAN SEUROILLE 
LANSEERAMASTA KEKE-KOUTSISTA?



SEUROJEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET KÄYTÄNNÖT



VÄITTÄMIÄ YMPÄ̈RISTÖASIOIDEN KYTKEYTYMISESTÄ 
TEHTÄVIIN SEURASSA 



PELAAJAKYSELYYN 
VASTANNEET



VÄITTÄMIÄ YMPÄRISTÖASIOIDEN KYTKEYTYMISESTÄ 
TEHTÄVIIN SEURASSA 



YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA
• Tutkimuskyselyn ja aihepiirin vastaanotto oli sidosryhmissä erittäin 

positiivista

• Koko jalkapalloperheen ympäristöasenteet ovat tämän tutkimuksen 

pohjalta varsin positiivisia

• Seurojen edustajien ja perheiden ympäristöhuoli oli kaikkein korkeinta

• Myönteiset ympäristöasenteet eivät kuitenkaan heijastu vielä liiton  

organisaatiokulttuuriin, eivätkä myönteiset ympäristöasenteet näy suoraan 

toiminnan tasolla

• Kyselyyn vastanneilla seuroilla ja pelaajilla on odotuksia liiton 

ympäristötyön kehittämiseksi 

• Sidosryhmien toiveina etenkin enemmän kestävän kehityksen viestintää, 

konkreettisia ohjeistuksia ja esimerkkinä/roolimallina toimimista



JATKOTOIMENPITEET SUOMEN PALLOLIITOSSA

• Tutkimustulokset käsitelty koko henkilökunnan kanssa SPL:n kuukausipalaverissa

• Keskeiset tutkimustulokset julkaistaan sidosryhmille pro gradu –tutkielman valmistuttua

• Viestintäpäällikön kanssa käyty avointa keskustelua liiton ympäristöviestinnän 

mahdollisuuksista ja tavoitteena uudistaa liiton nettisivujen ”Kestävä kehitys” -osiota

• Toimiston kierrätysmahdollisuuksia parannettu huomattavasti

• Henkilöstömanuaaliin lisätty ympäristöystävällinen työskentely –osio

• Suunniteltu ekologisen jalkapallotoiminnan ohjeistus seuroille → jakelu toistaiseksi siirtynyt 

korona-epidemian ja yhdenvertaisuustyön vuoksi

LISÄKSI

• Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman jalkauttaminen strategiassa

• Tekonurmien mikromuovipäästöjen yleisselvitys ja liiton proaktiivinen olosuhdetyöskentely
• Aiheesta kiinnostuneille ilmainen webinaari tulevana torstaina 8.10 klo 10-11: https://www.sla-

ry.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/sla-n-webinaarisarja/

https://www.sla-ry.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/sla-n-webinaarisarja/


”Pallo pyörii niin kauan 
kuin maapallo pyörii”

KIITOS!


