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Suomalainen jalkapallo numeroina

Missiomme on jalkapalloa jokaiselle
Jalkapallo eri muodoissaan...
on kaikille
mahdollista

Osallistuminen toimintaan kentällä ja sen ulkopuolella on mahdollista jokaiselle –
tulotasosta, iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, fyysisistä rajoitteista ja asuinpaikasta
riippumatta. Tarjolla on erilaisia polkuja, ja Suomesta voi ponnistaa aina lajin absoluuttiselle
huipulle asti.

tekee
kaikille
hyvää

JALKAPALLO LIIKUTTAA. Jokainen viikko jalkapallo saa satojatuhansia ihmisiä liikkumaan ja
urheilemaan yhdessä. Laaja seuratoiminta, monipuoliset harrastamisen mahdollisuudet ja
jatkuvasti kehittyvä valmennus rakastuttavat elämän mittaiseen urheilemiseen.
JALKAPALLO KASVATTAA. Harjoitellen ja pelaten. Voittaen ja häviten. Onnistuen ja
epäonnistuen. Aina yhdessä. Urheilun ihanteista kumpuavat arvot, kuten rohkeus, sinnikkyys,
pitkäjänteisyys ja toisten arvostus kantavat elämässä myös kenttien ulkopuolella.
JALKAPALLO YHDISTÄÄ. Joukkueissa, seuroissa ja fanikatsomoissa luodaan merkityksellisiä
yhteisöjä. Niissä syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita ja verkostoja. Jalkapalloyhteisöt
ehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

on kaikille
turvallinen

Pelikentällä kaikki ovat yhdenvertaisia, ja erilaisuus antaa voimaa. Jalkapallo on kaikkien
peli, ja sen on oltava kaikille turvallinen. Jalkapalloperhe edistää tasa-arvoista ja
kunnioittavaa käyttäytymistä kentällä ja sen ulkopuolella.

Arvomme ovat iloisuus, luotettavuus,
menestys ja yhteisöllisyys
Iloisuus

Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä ilmapiirinä ja jalkapallosta nauttimisena. Arjessa
iloisuutta ilmentävät myös tyytyväisyys, henkilökohtainen ja yhteinen onnistuminen ja
kehittyminen sekä leikkimielisyys ja tapakasvatus.

Luotettavuus

Luotettavuus toteutuu pääasiassa lupausten pitämisenä ja sovittujen asioiden hoitamisena.
Arjessa luotettavuutta kuvaa myös reilu peli, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja
tasapuolinen yhteisten sääntöjen noudattaminen. Luotettavuus ilmenee myös toiminnan
läpinäkyvyytenä ja avoimuutena.

Menestys

Menestystä kuvaavat arjessa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä pyrkiminen omalle
huipulle. Menestystä on myös itsensä voittaminen niin pelaajana, erotuomarina kuin minä
muuna lajiperheen jäsenenä tahansa. Kestävä menestyminen edellyttää ahkeruutta,
suunnitelmallisuutta ja peräänantamattomuutta.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan jalkapalloperheen yhteishenkeä, yhteistä oppimista ja
toisista huolehtimista. Myös jalkapalloperheen erilaisten ja eri-ikäisten toimijoiden välistä
yhteistyötä ja jokaisen yhdenvertaisuutta korostetaan.

Visiomme 2030 on olla menestyvä
jalkapallomaa ja hyvinvoinnin kasvattaja
Kaikille pelaajille seurasta ja sukupuolesta riippumatta on tarjolla laadukas pelaajapolku.
Suomi on jalkapallokoulutuksen huippumaa, jossa on osaavat valmentajat ja seuratoimijat.
Menestyvä
jalkapallomaa

Huippu-urheilun toimintaympäristöt kestävät pohjoismaisen vertailun.
Suomen maajoukkueet, seurajoukkueet ja huippupelaajat menestyvät.
Jalkapallon ammattilaiset kentällä ja sen ulkopuolella nauttivat yhteiskunnan arvostusta.
Laji-, seura-, ja fanikulttuuri on vahvaa ja kasvavaa.

Olosuhteet kutsuvat harrastamaan ja seuraamaan jalkapalloa.
Elinvoimaiset seurat ovat kestävä pohja lajin kehittymiselle ja hyvinvoinnille.
Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata monin eri tavoin läpi elämän.

Hyvinvoinnin
kasvattaja

Jokaisella lapsella ja nuorella on hänen kasvuaan ja kehitystään tukeva, osaava valmentaja.
Seurat tarjoavat merkityksellisen ja hyvinvointia vahvistavan yhteisön läpi elämän.
Lapset ja nuoret kasvavat urheiluilmapiirissä, jossa on turvallista haastaa itsensä ja muut.
Jalkapallo tuottaa mitattavaa ja laajasti tunnustettua hyvinvointia yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on sisäänrakennettuna seurojen ja liiton toimintaan.

2. Seuratoiminta strategisena valintana

MISSIO
JALKAPALLOA JOKAISELLE
Strategian valinnat
URHEILIJANA KASVAMINEN
TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA

TAVOITTEELLISESTI JOHDETUT
VERKOTTUNEET SEURAT

SUURIN LAJI KENTÄLLÄ JA SEN
ULKOPUOLELLA

KEHITTYVÄ SEUROJEN PALLOLIITTO

Strategian tavoitteet
Koulutettu ja osaava valmentaja
jokaisella

Osaava seurajohto

Kasvavat pelaajamäärät

Käyttäjäystävälliset digitaaliset
palvelut

Laadukasta arkea tukevat
toimintaympäristöt seuroissa

Laadukkaat pelaajapolut
seurayhteistyönä

Jalkapalloyhteisöä vahvistava
viestintä

Analytiikka ja tutkimustieto
päätöksenteon tukena

Huippujalkapallon kehittymistä
edistävä maajoukkuetoiminta

Seurojen arvostettu rooli
paikallisyhteisöissään

Olosuhteiltaan vetovoimainen ja
kaupallisesti kiinnostava laji

Seurojen tarpeisiin vastaava
organisaatio

Pelaajakehityksen tarpeita palvelevat
kilpailut

Mittarit
Osaavien valmentajien määrä
suhteessa joukkueiden
määrään

Seurojen ja maajoukkueiden
kansainväliset rankingit

Päätoimisten määrä seuroissa

Pelaajamäärät

VISIO 2030
MENESTYVÄ JALKAPALLOMAA – HYVINVOINNIN KASVATTAJA

Seurojen tyytyväisyys
Palloliiton palveluihin

Seurapalvelut
Seurapalveluiden tehtävänä on edistää seurojen hyvinvointia
ja menestymisen mahdollisuuksia. Suomalaisen seura- ja
urheilujohtamisen osaamisen kehittäminen, jäsenpalveluiden
parantaminen, seuradialogin ylläpitäminen sekä
olosuhteiden kehittäminen ovat seurapalvelujen ytimessä.
Seurojen kunta- ja yritysyhteistyön sekä jalkapallon ja futsalin
vastuullisuusohjelman kautta syvennämme seurojen merkitystä
sekä arvostusta paikallisyhteisössään.
Jokaisella seuralla on oma tarinansa.

3. Perustoiminta ja strategiaprojektit

Toiminnon kulubudjetti, M€

Urheilutoiminta 6,8 M€

Seurapalvelut 3,6 M€

Kilpailutoiminta 5,4 M€

MMVT 4,8 M€

Tukitoiminnot 2,9 M€

1. Perustoiminta (€/HTV)

Maajoukkuetoiminta
(Str: Tiivistämme alue- ja
maajoukkuetoiminnan yhteistyötä
seurojen kanssa) 3,9 M€ / 29 HTV

Jäsenpalvelut 2,1 M€ / 4 HTV
(josta vakuutusten läpikulkuerä
1,7 M€)

Kilpailutoiminnan
perusprosessit
1,3 M€ /21,5 HTV

Myynnin perusprosessit
0,4 M€ / N. 3 HTV (+ 4
HTV Fanimo)

*Sininen = perustoiminta

Valmentaja- ja kouluttajakoulutus
1,0 M€ / 12 HTV

Laatujärjestelmä
(Str: Lisäämme
prosessimaisuutta ja
urheilulähtöisyyttä) 14,5 HTV

Erotuomaritoiminnan
perusprosessit 4,2 M€/10,5
HTV (josta läpikulkuerä 2,7
M€)

Markkinoinnin
perusprosessit
0,5 M€ / N. 3,5 HTV

Hallinto
(Valtakunnallinen ja alue, kehitys)
1,3 M€ / n. 6,5 HTV

*Suluissa (Str...) = strategiaprojekti
sulautuu suunnittelussa perustoimintaan

Talenttivalmennustoiminta 0,8 M€*
(*Kulut SP budjetissa seuratukina)

Osaamisen kehittäminen (Str:
Kehitämme toiminnanjohtajien
ja puheenjohtajien
johtamisosaamista)

Tapahtumatuotanto
3,0 M€ / N. 10 HTV
(+1 HTV Super cup?)

Tiedolla johtaminen 1 HTV

Aluejoukkuetoiminta ja HuHe-polku
1,7 M€ (HTV:t yllä)

Olosuhdekehitys 1 HTV

Viestinnän perusprosessit
0,5 M€ / N. 5,5 HTV

Seuralisenssit / 1 HTV

Pelianalyysi 0,2 M€ / n. 2 HTV

Seuradialogi

KV-yhteydet 0,1 M€

E-jalkapallo 0,1 M€

Respect ja palkitseminen 0,1 M€

Seurapalveluiden viestintä

Vaikuttaminen

Palkkakulut M€ (HTVt)

Taloushallinto, IT ja HR
1 M€ / 6 HTV

N. 3,0 M€ (~44 HTV) +2

N. 1,3 M€ (~20,5 HTV) +1

N. 1,8 M€ (~33 HTV)

0,9 M€ (~23-28 HTV)

1,1 M€ (~15,5 HTV) +2

2. Strategiaprojektit
(lisäpanostukset €/HTV)

Koulutettu ja osaava valmentaja
jokaisella: Kehitämme lasten
valmennuksen ydintaitoja
seuraympäristöissä 100 000 € / 1 HTV

Seurojen arvostettu
rooli paikallisyhteisöissään:
Kehitämme seurojen kunta- ja
yritysyhteistyötä

Pelaajakehityksen tarpeita
tukevat kilpailut: Kehitämme
edelleen kilpailuja pelaajien
kehittymisen ja harrastamisen
tarpeisiin 45 000 €

Kohderyhmäkohtainen,
kiinnostava ja vuorovaikutteinen strateginen
viestintä 100 000 €

Käyttäjäystävälliset digitaaliset
palvelut: Parannamme Palloliiton
perusjärjestelmien ja verkkopalvelujen
käytettävyyttä
100 000 €

*Vihreä = priorisoidut projektit

Laadukasta arkea tukevat
toimintaympäristöt seuroissa:
Rakennamme 16–20 –vuotiaiden
akatemiaympäristöjä 50 000 €

Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään: Tomeenpanemme
jalkapallon ja futsalin vastuullisuusohjelman 10 000 €

Pelaajakehityksen tarpeita
tukevat kilpailut: Huolehdimme
erotuomarien riittävyydestä ja
osaamisesta kaikilla tasoilla

Olosuhteiltaan
vetovoimainen ja
kaupallisesti kiinnostava
laji: Kasvatamme
huippujalkapallon
kaupallista arvoa

Analytiikka ja tutkimustieto
päätöksenteon tukena: Kehitämme
Palloliiton kykyä tuottaa tietoa
jalkapalloyhteisön käyttöön 175 000 €
/ 2 HTV

Laadukasta arkea tukevat
toimintaympäristöt seuroissa:
Vahvistamme toiminnan laatua tyttöjen
puolella 60 000 € / 1 HTV

Kasvavat pelaajamäärät:
Kasvatamme ja ylläpidämme
joukkuetoiminnan pelaajamääriä
125 000 € / 0,5 HTV

Muiden toimintojen
strategiaprojektien tuki
kilpailutoiminnassa

Muiden toimintojen
strategiaprojektien tuki
viestinnässä

Seurojen tarpeisiin vastaava
organisaatio: Kehitämme Palloliiton
osaamista ja toimintatapoja seurojen
muuttuviin tarpeisiin

Analytiikka ja tutkimustieto
päätöksenteon tukena: Edistämme datan
tuottamista ja jakamista erityisesti
pelaajakehityksessä 65 000 €

Kasvavat pelaajamäärät:
Kasvatamme seuravetoista
harrastustoimintaa uusissa
kohderyhmissä 25 000 € / 0,5 HTV

*Oranssi
= jatkuvat strategiaprosessit

Muiden toimintojen
strategiaprojektien tuki
vaikuttamisessa

SEURAPALVELUT/PERUSTOIMINTA

Resurssit 2021:

N. 20 HTV
TAVOITE

TOIMENPITEET

Seurojen laatujärjestelmän
jatkuva kehittäminen

AIKATAULU

Toteutetaan yhteisen prosessin mukaisia arviointikäyntejä jokaisella neljällä
alueella (EFQM)
Toteutetaan arviointikäynneistä johdettuja kehitysprojekteja

VASTUU

VK

Arviointitiimi
01-12/2021

SePa JoRy
Alho

Kehitetään laatujärjestelmää toimintastrategian tavoitteiden suunnassa

Olosuhdekehitys

5,51 M€
-3,31 M€
2,20 M€

Arviointitiimi

Toteutetaan arviointikäynneistä johdettuja alueellisia seuravalmennuksia

Osaamisen kehittäminen

Tuotot
Kulut
Netto

Järjestetään SPL 1 ja SPL 2 –ammattitutkintokoulutukset

01-12/2021

Alho

Käynnistetään yhdessä urheilutoiminnon kanssa seurojen toiminnanjohtaja ja
valmennuspäällikkö –koulutusprosessi

Syksy 2021-

Huttunen/Tihinen/
Lähitie & Eerikkilä

Järjestetään monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta eri kohderyhmille

01-12/2021

Walter ry/Pratesi

Järjestetään seurojen joukkueenjohtajakoulutusvastaavien koulutuksia

01-12/2021

Ranta ja Kurkaa

HatTrick V -avustusohjelman 2020-2024 toteuttaminen yhteistyössä seurojen,
kuntien ja valtionhallinnon kesken

01-12/2021

Auvinen

02/2021

SePa JoRy

01/12/2021

Alueell. sekepäälliköt/
Aluepäälliköt

Järjestetään seurojen ja kuntien olosuhdeosaamiseen liittyvää koulutusta

Jatkuva seuradialogi

Järjestetään jokaisella neljällä alueella koordinoitu Seurojen Ääni –
seminaari (Teams)
Järjestetään jokaisella neljällä alueella kohderyhmäkohtaisia foorumeita
seurojen hallinnon, urheilutoiminnan ja luottamusjohdon henkilöille
Ylläpidetään ja kehitetään Pelipaikka -järjestelmää seurakäyttäjien ja
pelipassilaisten tukena (Pelipassi- ja vakuutusmyynti)

Jäsenpalvelut

Operoidaan Palloliiton tukipalvelua monikanavaisesti ja kehitetään sen
toiminnallisuuksia laadun parantamiseksi

Sopanen/Huttunen
01-12/2021

Sopanen & Auvinen

Tiedolla johtamisen työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto

Huttunen & Sopanen

Kerätään säännöllisesti palautetta seurapalveluista ja jäsenkokemuksesta
Järjestetään ja kehitetään kansallista kilpailutoimintaa

E –jalkapallo

Kehitetään e-Jalkapallon seuratoimintaa

Jäsenpalvelutiimi/
muut tiimit

01-12/2021

Sopanen

Osallistutaan lajin kansainväliseen toimintaan FIFA:n ja UEFA:n kautta

Seurapalveluiden viestintä

Laaditaan seurapalveluiden viestinnän ydinviestit ja vuosikello
Kehitetään ja ylläpidetään seuraohjelma.fi –sisältöjä

-3/2021
Ranta
01-12/2021

Sisältää
vakuutusten
läpikulkuerää
1,7 M€
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SEURAPALVELUT/STRATEGIAPROJEKTIT
TAVOITE

Osaava seurajohto

Laadukkaat pelaajapolut
seurayhteistyönä
Seurojen arvostettu rooli
paikallisyhteisöissään

PROJEKTIT /TOIMENPITEET

AIKATAULU

VK

Kehitämme toiminnanjohtajien ja tuemme puheenjohtajien
johtamisosaamista

2021

TBD/HRD?

Lisäämme laatujärjestelmätyön prosessimaisuutta ja
urheilulähtöisyyttä (EFQM –mallin mukaisesti)

2021

Alho

Vahvistamme seurojen systemaattista ja pitkäjänteistä
urheilun johtamista

2023

TBD

Edistämme seurojen profiloitumista ja
pelaajakehitysyhteistyötä

(pilotti 2021)

Parviainen/
SePa JoRy

2022/2023-

Kehitämme seurojen kunta- ja yritysyhteistyötä

2021

Pieviläinen

Vahvistamme seurakulttuuria ja kykyä pitää ihmiset eri
rooleissa mukana

2023

Rinnetmäki

Laadimme ja toimeenpanemme jalkapallon ja futsalin
vastuullisuusohjelman

2021-22

Huttunen

Kasvatamme ja ylläpidämme joukkuetoiminnan pelaajamääriä

2021

- Perhefutis

Ranta

- Aloittavan ikäluokan laatu -toimintamalli

Räisänen & Kurkaa

- Alueelliset seurakoulutukset pelaajarekrytointien tueksi

Kasvavat pelaajamäärät

VASTUU

Haanpää & Ranta

- Päiväkoti- ja koulujalkapallo-ohjelma 2.0

Tulonen & Haanpää
Keski-Loppi

- Soveltava jalkapallo
Kasvatamme seuravetoista harrastetoimintaa uusissa
kohderyhmissä
- Projektisuunnitelma TBD
- Nuorten Liike/Harrastamisen Suomen malli
- Harrastejalkapallo- ja futsalkonseptit nuorille ja aikuisille

2021

Selkee
Selkee
(Pieviläinen/
Keski-Loppi)
(Keski-Loppi & Kurkaa)
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Projekti osana strategiaa
Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella
URHEILIJANA
KASVAMINEN TOIMINNAN
LÄHTÖKOHTANA

Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa

Huippujalkapallon kehittymistä edistävä maajoukkuetoiminta
Pelaajakehityksen tarpeita palvelevat kilpailut

TAVOITTEELLISESTI
JOHDETUT
VERKOTTUNEET SEURAT

SUURIN LAJI KENTÄLLÄ
JA SEN ULKOPUOLELLA

Osaava seurajohto
Laadukkaat pelaajapolut seurayhteistyönä

Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään
Kasvavat pelaajamäärät
Jalkapalloyhteisöä vahvistava viestintä
Olosuhteiltaan vetovoimainen ja kaupallisesti kiinnostava laji

KEHITTYVÄ SEUROJEN
PALLOLIITTO

Käyttäjäystävälliset digitaaliset palvelut
Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena
Seurojen tarpeisiin vastaava organisaatio

Kehitämme seurojen kunta- ja yritysyhteistyötä Strategiaprojektin yhteenveto ja tavoiteltu vaikuttavuus
1 Tavoitteet

Vahvistaa seurojen
kunta- ja
yritysyhteistyötä
sekä seurojen
siihen liittyvää
osaamista ja
toimintamalleja

Kasvattaa seurojen
(taloudellisia)
resursseja

2 Toimenpiteet

3 Mittarit

4 Tavoiteltu vaikuttavuus

Otetaan käyttöön
työkaluja seuratasolla
(erityisesti Pallokartta, SROI
ja seura-CRM)

• Pallokartta käytettävissä
100 seuralla 2021
• UEFA SROI –mallinnus
tehty 100 seurassa 2021
• On tunnistettu vaikuttavia
esimerkkejä mallinnuksen
käytöstä paikallisesti

Tiedolla johtaminen: seuroilla on käytössään
tietoa omasta vaikuttavuudestaan yhteisössään
ja tietoa tulevaisuuden ennusteista
(esim. syntyvyys, ikäluokkien koko,
drop out –tilastot,
pelaajat vs kenttien sijainti).

Edistetään
kumppanuussopimuksia
C21 –kaupunkien kanssa

• 10 kumppanuussopimusta
vuoden 2021 aikana tehty
• 15 kumppanuussopimusta
vuoden 2022 loppuun
mennessä

Vaikuttava toimintamalli seurojen
kuntayhteistyölle: varmistetaan jatkuva ja
seurojen toimintaedellytyksiä vahvistava
yhteistoiminta seurojen ja kaupunkien välillä.

Vahvistetaan seurojen
sidosryhmäosaamista
niiden varainhankinnan
tukena

• On tunnistettu tuottavia
malleja seurojen
toimintaedellytysten
vahvistamiseksi
• On laadittu konsepti
seurojen jäsenmäärän
kasvattamisesta
varainhankintakeinona

Seurojen (taloudelliset) resurssit lisääntyvät:
rakennetut mallit johtavat olosuhde-,
henkilöstö- ja/tai talousresurssien
kasvamiseen.

4. Vuosi 2022

Seurapalvelut 2022 – perustoiminta
• Seurojen Laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen

• Seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen
• Olosuhdekehitys

• Jatkuva seuradialogi (valtakunnallinen / alueellinen)
• Jäsenpalvelujen ylläpito ja kehittäminen
• E –jalkapallon kehittäminen

• Seurapalveluiden viestintä

Seurapalvelut 2022 – strategiaprojektit
• Osaava seurajohto
• Kehitämme toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien johtamisosaamista
• Lisäämme laatujärjestelmätyön prosessimaisuutta ja urheilulähtöisyyttä (EFQM –mallin mukaisesti)

• Laadukkaat pelaajapolut seurayhteistyönä
• Edistämme seurojen profiloitumista ja pelaajakehitysyhteistyötä

• Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään
• Kehitämme seurojen kunta- ja yritysyhteistyötä

• Laadimme ja toimeenpanemme jalkapallon ja futsalin vastuullisuusohjelman

• Kasvavat pelaajamäärät
• Kasvatamme ja ylläpidämme joukkuetoiminnan pelaajamääriä
• Kasvatamme seuravetoista harrastetoimintaa uusissa kohderyhmissä

Strategian toteuttamisen nostot vuonna 2022:
TOP 3 strategiaprojektit
1.

Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä

2.

Kasvatamme joukkuetoiminnan pelaajamääriä sekä seuravetoista harrastustoimintaa

3.

Kehitämme Palloliiton kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön

5. Onnistumisen edellytykset

Onnistumisen edellytykset
•
•
•
•

Seurojen Palloliitto – yksi organisaatio
Jatkuva seuradialogi
Yhdessä suunnittelu – alueellinen toteutus
Toimintojen välinen yhteistyö (seurapalvelut – urheilutoiminta –
kilpailutoiminta- tukitoiminta)
• Mittarit ja seuranta

