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1 Johdanto!

Suomen!liikuntajärjestelmän!keskeiset!toimijat!on!perinteisesti!jaettu!kolmeen!eri!

ryhmään:!julkiseen!sektoriin,!yksityiseen!sektoriin!ja!kolmanteen!sektoriin.!Julkinen!

sektori!muodostuu!valtiosta!ja!kunnista,!kun!taas!yksityiseen!sektoriin!luetaan!liikunN

taNalan!yritykset.!Urheiluseurat!sen!sijaan!muodostavat!muiden!yhdistysten!kanssa!

kolmannen!sektorin.!Eri!sektorit!ovat!aina!tavalla!tai!toisella!kytköksissä!toisiinsa.!

(Itkonen!&!Laine!2015,!20.)!Tässä!opinnäytetyössä!tarkastellaan!kolmanteen!sektoriin!

luokiteltavien!jalkapalloseurojen!palkkausmahdollisuuksia,!suhtautumista!ostopalveN

luihin!ja!yhteistoimintahankkeisiin!sekä!näkemyksiä!vapaaehtoistyön!määrästä.!

Aihe!on!mielenkiintoinen,!ja!sitä!on!alettu!tutkia!enemmän!vasta!viime!aikoina.!EsiN

merkiksi!Jyväskylän!ammattikorkeakoulu!ja!KeskiNSuomen!Liikunta!ry!käynnistivät!

TyönuoliNprojektin!kymmenen!keskisuomalaisen!liikuntaseuran!kanssa,!jossa!myös!

tutkittiin!työnantajaosaamista!ja!seurojen!mahdollisuuksia!työntekijän!palkkaamiN

seen!(Tulevaisuuden!työ!liikuntaseuroissa!2016,!7).!Lajikohtaisia!tutkimuksia!on!kuiN

tenkin!vasta!vähän,!vaikka!urheilutoiminnan!pitkäaikaisia!kehityslinjoja!onkin!tutkitN

tu.!Aihe!on!ollut!erityisesti!liikuntasosiologien!kiinnostuksen!kohteena,!mutta!sillä!on!

myös!taloudellisia!ulottuvuuksia,!joita!käsitellään!verotusta!ja!palkkauskäytäntöjä!

sivuavassa!neljännessä!pääluvussa.!

Palkkaukseen!liittyvät!käytännön!ongelmat!eivät!kuitenkaan!ole!ainoita!haasteita,!

vaan!myös!vapaaehtoistyöhön!osallistumisessa!on!tapahtumassa!ja!jo!osittain!tapahN

tunutkin!kulttuurinen!murros.!Ihmisiä!on!nykyään!vaikeampi!sitouttaa!pitkäkestoiN

seen!vapaaehtoistyöhön!kuin!ennen.!Seurojen!on!kuitenkin!edelleen!järjestettävä!

työt!jollakin!tapaa,!jolloin!ne!joutuvat!miettimään!myös!uusia!ratkaisuja!vapaaehtoisN

työn!rinnalle.!

Opinnäytetyön!aihe!hahmottui!syksyllä!2016!Valkeakosken!Hakalla!suoritetun!työN

harjoittelujakson!aikana.!Harjoittelujakso!antoi!uutta!perspektiiviä!siihen,!miten!isoN

jen!urheiluseurojen!hallintoa!on!järjestetty.!Nykyään!päätoimisia!työntekijöitä!näkee!

myös!alemmilla!sarjatasoilla!ja!junioritoiminnan!puolella,!kun!seurat!ovat!olleet!tällä!

vuosikymmenellä!entistä!kiinnostuneempia!palkkaamaan!työntekijöitä.!Tällä!hetkellä!
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vallitseekin!vahva!näkemys!siitä,!että!liikunta!ja!urheilu!on!toimiala,!jonka!kasvua!

tulisi!tukea!(Huotari,!Nieminen,!Tuokkola!&!Törmä!2013,!9).!

!

2 Tutkimusasetelma!

Tutkimukseen!on!otettu!mukaan!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!alaisia!jäsenN

seuroja,!joita!on!niin!Pirkanmaan!kuin!Hämeen!maakunnissa.!Pelkästään!jalkapalloN

seuroja!on!alueella!sen!verran!paljon,!että!maantieteellisen!rajauksen!lisäksi!on!käyN

tettävä!toistakin!rajauskriteeriä,!joka!on!seurassa!toimivien!ikäluokkien!tai!joukkueiN

den!lukumäärä.!!

Työssä!tutkitaan!ainoastaan!sellaisia!jalkapalloseuroja,!joilla!on!toimintaa!vähintään!

viidessä!eri!joukkueessa.!Tämän!kokoisissa!jalkapalloseuroissa!toiminnan!volyymi!on!

jo!riittävä!tutkimuksen!toteuttamiseksi.!Alle!viiden!joukkueen!seurojen!toiminnassa!

ei!välttämättä!ole!riittävää!jatkuvuutta!tutkimusaiheen!kannalta.!Sen!kokoisissa!jalN

kapalloseuroissa!ei!myöskään!yksinkertaisesti!tarvita!paljon!väkeä!toiminnan!järjesN

tämiseksi,!palkatusta!työvoimasta!puhumattakaan.!

Tutkimusasetelmassa!esitellään!tutkimusongelma,!tutkimuskysymykset,!tutkimusote,!

aineistonkeruuN!ja!analyysimenetelmät!sekä!reliabiliteetti!ja!validiteetti.!Tutkimuksen!

taustalla!olevasta!tutkimusongelmasta!muodostetaan!tutkimuskysymykset,!jotka!

puolestaan!ohjaavat!tutkimusta!ja!aineistonkeruuta!(Kananen!2016,!60).!AineistonkeN

ruun!ja!analyysimenetelmän!valintaan!vaikuttaa!tutkimusote!(mts.!67).!

2.1 Tutkimusongelma!ja!Jkysymykset!

Opinnäytetyön!lähtökohta!lähdekirjallisuuden!ja!liikuntaNalan!tutkimusten!perusteelN

la!on,!että!vapaaehtoistyöhön!halukkaiden!määrä!on!vähenemässä!ja!seurojen!on!

jollakin!tavalla!ratkaistava,!millä!keinoin!työ!jatkossa!organisoidaan.!Opinnäytetyössä!

selvitetään!tätä!ongelmaa!rajatulla!alueella!ja!tutkitaan,!minkälaiset!ovat!Suomen!

Palloliiton!Tampereen!piirin!alaisten!seurojen!henkilöstöresurssit!ja!minkälaiseksi!ne!

näkevät!mahdollisuutensa!työntekijän!palkkaamiseen!tai!ulkopuolisen!ostopalvelun!

hyödyntämiseen.!Opinnäytetyön!tutkimuskysymykset!ovat!seuraavat:!
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• Minkälaiset!edellytykset!piirin!jäsenseuroilla!on!osaNaikaisten!tai!päätoimisten!

työntekijöiden!palkkaamiseen?!

• Ovatko!jalkapalloseurat!kiinnostuneita!ulkopuolisista!ostopalveluista?!

• Mitä!kokonaan!uusia!mahdollisuuksia!toiminnan!pyörittämiselle!on!perinteiN

sen!vapaaehtoistyön!lisäksi?!

Tutkimusongelman!määrittely!saattaa!olla!vaikeaa!ongelman!täsmentymättömyyden!

vuoksi!(Kananen!2008a,!51).!Tämä!on!ratkaistu!perehtymällä!suomalaisen!liikuntaN

kulttuurin!historiaa!ja!nykytilannetta!käsitteleviin!tutkimuksiin,!erityisesti!vapaaehN

toistyössä!tapahtuviin!muutoksiin.!Suomalainen!urheiluseuratoiminta!on!pyörinyt!

perinteisesti!vapaaehtoisvoimin,!mutta!viimeisten!vuosikymmenien!aikana!myös!palN

kattu!henkilöstö!on!lisääntynyt.!!

2.2 Tutkimusote!

Kvalitatiivisessa!tutkimuksessa!pyritään!selittämään!tutkittavan!ilmiön!laatua,!omiN

naisuuksia!ja!merkityksiä!kokonaisvaltaisesti.!Kvantitatiivinen!tutkimus!puolestaan!

tutkii!kohdetta!tilastollisiin!tai!muihin!määrällisiin!menetelmiin!pohjautuen.!(LaadulN

linen!tutkimus!2015.)!Tutkimusmenetelmää!valittaessa!on!otettava!huomioon!tutkiN

musongelman!luonne!ja!siihen!liittyvän!tiedon!määrä.!Mikäli!aiheesta!on!paljon!tieN

toa!ja!siihen!liittyy!selkeä!teoriapohja,!kvantitatiivinen!tutkimusmenetelmä!soveltuu!

siihen!hyvin.!Jos!tilanne!on!päinvastainen!tai!tietoa!on!jonkin!verran!olemassa,!pääN

dytään!tavallisesti!kvalitatiiviseen!tutkimukseen,!jolloin!tutkija!pyrkii!määrittelemään!

ilmiön!sisällön!ja!luonteen.!(Kananen!2008,!68a.)!Asiaa!havainnollistaa!Jorma!KanaN

sen!kuvio!tutkimusongelman!vaikutuksesta!tiedonkeruumenetelmään.

!
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Kuvio!1.!Tutkimusongelman!vaikutus!tiedonkeruumenetelmään!(Kananen!2008a,!68)!

!

Kvantitatiivista!ja!kvalitatiivista!tutkimusmenetelmää!ei!ole!syytä!asettaa!jyrkästi!vasN

takkain,!vaan!merkitystulkintoja!tehdään!niitä!yhdistelemällä!(Alasuutari!2014,!32,!

53).!Seurojen!henkilöstöresurssit!ja!toimintatavat!ovat!muuttumassa.!Tarvitaan!eriN

laisia!lähestymistapoja!sen!selvittämiseksi,!mikä!tilanne!tällä!hetkellä!on,!minkälaisia!

vaikutussuhteita!eri!tekijöiden!välillä!on!ja!mihin!suuntaan!ollaan!menossa.!Sen!vuokN

si!työssä!on!käytetty!sekä!kvalitatiivista!että!kvantitatiivista!tutkimusotetta,!eli!kyse!

on!menetelmätriangulaatiosta.!

Triangulaatio!tarkoittaa!monimenetelmäistä!tutkimusasetelmaa,!jossa!eri!näkökulmia!

ja!tiedonkeruumenetelmiä!käyttämällä!pyritään!ymmärtämään!tutkittavaa!ilmiötä!ja!

saamaan!vahvistus!tutkimustulokselle.!Triangulaatiota!on!neljää!muotoa:!teoriaN,!

tutkijaN,!menetelmäN!ja!aineistotriangulaatiota.!Kaksi!jälkimmäistä!ovat!lähellä!toisiN

aan,!koska!erilaisilla!aineistonkeruumenetelmillä!tulokseksi!saadaan!erityyppisiä!aiN

neistoja.!(Kananen!2016,!154–155.)!Tässä!opinnäytetyössä!aineistoa!on!kerätty!sekä!

teemahaastattelujen!että!kyselylomakkeen!avulla.!Alla!oleva!kuvio!havainnollistaa!

tutkimuksen!vaiheita!ennen!kirjoittamista.!

!

!

Kuvio!2.!Tutkimuksen!vaiheet!

Lähdekirjallisuuteen!

perehtyminen!

Teemahaastajelut!

jalkapalloseurojen!

edustajille!

Kyselylomakkeet!

jalkapalloseurojen!

edustajille!

Tutkimustulosten!

analysoinka!

Suomen!Palloliiton!

Tampereen!piirin!

toiminnanjohtajan!

haastajelu!
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Haastattelut!ovat!yleisimpiä!laadullisen!tutkimuksen!menetelmiä.!Ne!jaetaan!kolN

meen!ryhmään:!lomakehaastatteluun,!teemahaastatteluun!ja!syvähaastatteluun.!

Teemahaastattelu!etenee!etukäteen!valittujen!teemojen!ja!niihin!liittyvien!kysymysN

ten!pohjalta.!Se!on!suunnitellumpi!kuin!syvähaastattelu,!joka!on!täysin!avoin.!TeeN

mahaastattelut!vaihtelevat!siinä,!esitetäänkö!samat!kysymykset!aina!tietyssä!järjesN

tyksessä!vai!vaihdellaanko!niitä.!(Sarajärvi!&!Tuomi!2009,!75.)!

Lomakehaastattelut!ovat!strukturoituja,!koska!niissä!on!valmiit!kysymysN!ja!vastausN

vaihtoehdot.!Puolistrukturoidussa!haastattelussa!taas!vastausvaihtoehtoja!ei!ole!ja!

kysymysten!esittämistavat!voivat!vaihdella.!(Puusniekka!&!SaaranenNKauppinen!

2006.)!Tässä!tutkimuksessa!teemahaastattelut!perustuvat!etukäteen!muotoiltuihin!

kysymyksiin,!jotka!on!muotoiltu!muihin!tutkimuksiin!ja!aihepiiriin!tutustumisen!jälN

keen.!Haastateltavat!vastasivat!vapaasti,!osa!lyhyemmin!ja!toiset!taas!kertoivat!omisN

ta!ajatuksistaan!laajemminkin.!Kysymykset!koskevat!päätoimisten!työntekijöiden!

määrää,!tilapäisen!työvoiman!tarvetta,!palkkauskäytäntöjä,!haastateltavien!viikoitN

taista!työmäärää!ja!kalenterivuoden!kiireisimpiä!ajanjaksoja,!seuran!rahoitusta!ja!

erilaisia!tukimuotoja,!seurayhteistyötä!sekä!näkemyksiä!vapaaehtoistyön!osuudesta.!

Haastatteluista!kerätty!tieto!on!auttanut!lomakekyselyn!jäsentelemisessä!ja!vastausN

vaihtoehtojen!luomisessa.!!

Laadullisessa!tutkimuksessa!haastateltavien!valinta!muistuttaa!kvantitatiivisen!tutkiN

muksen!harkinnanvaraista!otantaa!siinä!mielessä,!että!on!valittava!tapaukset,!joilta!

saadaan!ilmiön!kannalta!parasta!tietoa!(Kananen!2008a,!75–76).!Työssä!on!haastatelN

tu!neljää!pirkanmaalaisen!jalkapalloseuran!edustajaa!(liite!1).!Haastateltavat!edustaN

vat!seuroja!FC!Haka!juniorit!ry,!FC!Kangasala!ry,!Jalkapalloseura!Tampere!United!ry!

sekä!VoimisteluN!ja!Urheiluseura!Sääksjärven!Loiske!ry.!Tutkimukseen!on!valittu!neljä!

erilaista!seuraa.!Haastateltavat!analysoivat!syitä!nykytilanteeseen!sekä!tulevaisuuden!

mahdollisuuksia.!Kanasen!mukaan!tutkimusasetelma!voi!joskus!olla!sellainen,!ettei!

valinnanvaraa!tutkittavissa!informanteissa!ole!riittävästi!(Kananen!2008a,!37).!Tässä!

tutkimuksessa!sitä!ongelmaa!ei!ollut,!sillä!kaikilla!haastateltavilla!on!pitkä!historia!

jalkapallotoiminnan!parissa.!

Kaikki!haastattelut!on!nauhoitettu!ja!äänitallenteet!purettu!kirjalliseen!muotoon.!

Litteroinnissa!on!kolme!eri!tasoa:!sanatarkka,!yleiskielinen!ja!propositiotason!litteN

rointi.!Sanatarkassa!litteroinnissa!äännähdyksetkin!on!kirjattu!ylös,!kun!taas!yleiskieN
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lisessä!litteroinnissa!teksti!on!muunnettu!kirjakielelle!kokonaisiksi!lauseiksi.!ProposiN

tiotasolla!kirjataan!vain!viestin!ydinsisältö.!(Kananen!2008a,!80–81.)!HaastattelumaN

teriaali!on!litteroitu!yleiskielisellä!tasolla.!!

Aineiston!analysoinnissa!noudatetaan!Anneli!Sarajärven!ja!Jouni!Tuomen!määritteN

lemiä!vaiheita.!He!käyttävät!lähtökohtana!Milesin!ja!Hubermanin!laadullista!aineiston!

analyysia,!joka!koostuu!aineiston!redusoinnista!eli!pelkistämisestä,!aineiston!klusteN

roinnista!eli!ryhmittelystä!sekä!abstrahoinnista!eli!teoreettisten!käsitteiden!luomisesN

ta.!Sarajärvi!ja!Tuomi!havainnollistavat!prosessia!alla!olevalla!kuviolla.!(Sarajärvi!&!

Tuomi!2009,!108N109.)!!

!

!

Kuvio!3.!Aineistolähtöisen!sisällönanalyysin!eteneminen!(Sarajärvi!&!Tuomi!2009,!

109)!

!

Pertti!Alasuutari!käyttää!termejä!havaintojen!pelkistäminen!ja!arvoituksen!ratkaiseN

minen!(Alasuutari!2014,!50).!Pelkistämällä!tuotettujen!”makrohavaintojen”!ohella!
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tulkintoja!tehdessä!viitataan!myös!yksittäisiin!aineiston!kohtiin.!Jokin!yksittäistapaus!

tai!haastattelun!sitaatti!voi!toimia!hyvänä!esimerkkinä.!(Mts.!52.)!

Laadullisen!tutkimuksen!luotettavuuden!arvioinnille!ei!ole!yksiselitteisiä!kriteereitä,!

mutta!luotettavuutta!on!siitä!huolimatta!tärkeää!tarkastella.!Validiteetissa!on!kyse!

siitä,!että!tutkitaan!oikeita!asioita,!ja!reliabiliteetti!liittyy!tutkimuksen!toteutukseen.!

Näiden!saavuttamiseksi!tutkimus!on!suunniteltava!huolellisesti.!(Kananen!2016,!176.)!

Aiemman!taustatiedon!ja!lähdekirjallisuuteen!perehtymisen!jälkeen!on!muotoiltu!

tutkimusongelma!ja!Nkysymykset.!Informantit!ovat!alueellisesti!tunnettuja!pitkän!

linjan!jalkapallovaikuttajia,!joilla!monilla!on!useiden!kymmenien!vuosien!kokemus!

seuratyöstä,!ja!siten!perspektiiviä!arvioida!nykytilannetta!ja!siihen!liittyviä!muutoksia.!

Kaikki!haastattelut!on!tallennettu,!ja!haastateltavat!ovat!lukeneet!omien!haastatteN

luidensa!litteroinnit!jälkikäteen!tutkimuksen!luotettavuuden!varmistamiseksi.!

Määrällisellä!eli!kvantitatiivisella!tutkimuksella!tarkoitetaan!tieteellisen!tutkimuksen!

menetelmää,!jossa!kohdetta!kuvataan!ja!tulkitaan!tilastojen!sekä!numeroiden!avulla!

(Määrällinen!tutkimus!2015).!Tutkimuksen!kvantitatiivinen!osuus!on!koottu!Suomen!

Palloliiton!Tampereen!piirin!alaisille!seuroille!lähetetyllä!kyselyllä!(liite!2),!jolla!kerätN

tiin!täsmällisiä!tietoja!päätoimisten!ja!osaNaikaisten!työntekijöiden!määrästä,!seuraN

tukihakemuksista,!lisätyövoiman!tarpeista!ja!vastuualueista,!palkattujen!ja!vapaaehN

toistyöntekijöiden!suhteesta!sekä!mahdollisesta!kiinnostuksesta!ulkopuolisia!ostoN

palveluita!kohtaan.!Tutkimuskysymysten!muotoilu!on!perustunut!tutkimusongelN

maan!ja!Nkysymyksiin.!Teemahaastatteluiden!ja!lähdekirjallisuuden!pohjalta!niihin!on!

tiivistetty!oleellisimmat!asiat.!

Kysymyksiä!on!kaikkiaan!13,!ja!tavoitteena!on!saada!relevanttia!tietoa,!mutta!samalla!

tehdä!vastaamisesta!riittävän!helppoa,!jotta!mahdollisimman!moni!jalkapalloseura!

vastaisi!kyselyyn.!Kysymykset!eivät!saa!olla!johdattelevia,!vaan!ne!on!rakennettava!

lyhyiksi!ja!yksiselitteisiksi!(Kananen!2008b,!35).!Kyseessä!on!strukturoitu!lomakehaasN

tattelu!valmiine!vastausvaihtoehtoineen,!ja!se!on!toteutettu!WebropolNohjelmistolla.!

Lomakkeen!toimivuus!on!testattu!tutkimuksen!tekijän!oman!jalkapalloseuran!jäsenilN

lä,!jotka!eivät!kuulu!tutkimuksen!kohderyhmään.!Ohjelman!luoman!automaattisen!

perusraportin!lisäksi!vastaajat!on!jaoteltu!eri!ryhmiin!ristiintaulukointia!varten,!jolloin!

käytössä!on!isojen!tai!keskisuurien!seurojen!ja!pienien!seurojen!vastaukset!sekä!joN

kaisen!yksittäisen!seuran!omat!vastaukset.!Isoiksi!ja!keskisuuriksi!on!luokiteltu!sellaiN
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set!seurat,!joilla!on!vähintään!kymmenen!eri!joukkuetta!tai!joukkue!Suomen!PalloliiN

ton!valtakunnallisissa!liiton!sarjoissa.!

Otantamenetelmästä!riippuu,!miten!perusjoukosta!poimitaan!alkioita,!jotka!edustaiN

sivat!koko!perusjoukkoa.!Otantamenetelmät!voidaan!jakaa!eiNtodennäköisyysotoksiin!

ja!todennäköisyysotoksiin.!Jälkimmäisessä!otannassa!jokaisella!perusjoukon!yksiköllä!

on!sama!todennäköisyys!tulla!valituksi!otokseen.!EiNtodennäköisyyteen!perustuvassa!

otannassa!voidaan!käyttää!harkinnanvaraista!otantaa,!kiintiöpoimintaa!tai!ns.!mukaN

vuusotantaa.!Harkinnanvaraisessa!otannassa!havaintoyksiköt!on!valittu!siten,!että!

niiden!ajatellaan!edustavan!perusjoukkoa!parhaiten.!(Kananen!2008b,!73–74.)!

Kyselytutkimuksessa!on!käytetty!harkinnanvaraista!otantaa.!Otannan!rajauskriteeriN

nä!on!ollut!kyselylomakkeen!lähettäminen!ainoastaan!niille!Suomen!Palloliiton!TamN

pereen!piirin!alaisille!seuroille,!joilla!on!jalkapallotoimintaa!vähintään!viiden!eri!ikäN

luokan!tai!joukkueen!puolella.!Tampereen!piirin!hallinnoimaan!alueeseen!kuuluu!

seuroja!niin!Hämeen!kuin!Pirkanmaan!alueelta.!Otos!ei!ole!suuri,!koska!on!tehty!aluN

eellinen!ja!joukkuemäärään!perustuva!rajaus.!Rajaus!on!kuitenkin!välttämätön,!sillä!

alle!viiden!joukkueen!toimintaa!pyörittävät!seurat!eivät!ole!monesti!kovinkaan!pitN

käikäisiä!eivätkä!tarvitse!suurta!henkilömäärää!seuran!pyörittämiseen.!

Kvantitatiivisen!tutkimuksen!reliabiliteetin!ja!validiteetin!arviointiin!on!täsmälliset!

kriteerit.!Tutkimuksen!mittarin!ollessa!validi!myös!reliabiliteetti!on!kunnossa.!(KanaN

nen!2008b,!81.)!Validi!tutkimus!mittaa!oikeita!asioita,!ja!reliabiliteetti!liittyy!mittarin!

luotettavuuteen!ja!käyttövarmuuteen!(Mittaaminen:!Mittarin!luotettavuus!2015).!

Kysymykset!on!pyritty!tekemään!selkeiksi!ja!muotoiltu!siten,!että!ne!mittaisivat!tutN

kimuskysymysten!näkökulmasta!oikeita!asioita!ja!että!niiden!avulla!selviäisi!sisäistä!

validiteettia!kuvastavia!syyNseuraussuhteita.!Tutkittava!ilmiö!voi!kuitenkin!muuttua!

lähivuosina,!joten!reliabiliteettia!on!vaikea!tarkastella.!Triangulaatio!kuitenkin!lisää!

tutkimuksen!luotettavuutta:!kvalitatiivisen!ja!kvantitatiivisen!aineiston!analyysin!pohN

jalta!voidaan!saada!realistinen!kokonaiskuva!alueen!jalkapalloseurojen!tilanteesta.!

Viimeisenä!vaiheena!tutkimuksessa!on!ollut!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!

edustajan!haastattelu!(liite!3).!Asiantuntijana!on!haastateltu!piirin!toiminnanjohtajaa!

Timo!Korsumäkeä,!jonka!vastuualueita!ovat!yleishallinto!ja!talous,!strategiatyö,!oloN

suhdekehitys,!seurakehitys!sekä!sidosryhmäsuhteet.!Tiedonkeruu!ja!analyysivaihe!



11!

!

!

eivät!ole!erillisiä,!vaan!ne!kytkeytyvät!tiiviisti!toisiinsa.!Analyysin!aikana!huomataan,!

mitä!ja!millaista!lisätietoa!tarvitaan.!(Kananen!2008a,!56.)!Tästä!syystä!on!vielä!loN

puksi!haastateltu!Palloliiton!edustajaa,!joka!on!ulkopuolisena!tahona!päivittäin!tekeN

misissä!seurojen!kanssa!ja!tarkastelee!asioita!laajemmasta!kontekstista!käsin.!

Tutkimusaiheeseen!liittyviä!peruskäsitteitä!avataan!kolmannessa!ja!neljännessä!pääN

luvussa.!Näitä!ovat!muun!muassa!jalkapalloNorganisaatio,!urheiluseuran!rahoitus,!

talkootyö,!vapaaehtoistyö,!päätoiminen!tai!osaNaikainen!työntekijä,!palkka!ja!työkorN

vaus!sekä!seuratuki.!!

!

3 Suomalaisen!jalkapallotoiminnan!rakenne!

Suomen!Palloliiton!nykyinen!strategia!on!määritelty!vuosille!2016–2020.!Strategian!

painopisteitä!on!neljä:!pelaajan!laadukas!arki,!elinvoimainen!seura,!mielenkiintoiset!

kilpailut!ja!jalkapalloperheen!aktiivinen!viestintä!ja!vaikuttaminen.!Seurakehitykseen!

kiinnitettiin!erityistä!huomiota!jo!edellisellä!strategiakaudella!vuosina!2013–2016,!

jolloin!suunniteltiin!laatujärjestelmä.!Sen!avulla!kehitetään!seurojen!hallintoa,!urheiN

lutoimintaa,!myyntiä!ja!markkinointiviestintää.!(Suomalaisen!jalkapallon!ja!futsalin!

strategia!2016–2020.!2016,!27.)!Seuratyön!pysyminen!strategian!keskiössä!on!osoitus!

siitä,!että!siinä!on!nähty!haasteita!ja!perustason!työtä!halutaan!edelleen!kehittää.!

Suomen!Palloliitto!on!jaettu!kaikkiaan!yhteentoista!piiriin,!joita!ovat!Helsingin!piiri,!

ItäNSuomen!piiri,!KaakkoisNSuomen!piiri,!KeskiNPohjanmaan!piiri,!KeskiNSuomen!piiri,!

LänsiNSuomen!piiri,!PohjoisNSuomen!piiri,!Tampereen!piiri,!Uudenmaan!piiri,!Vaasan!

piiri!sekä!Åland!(Piirit!n.d.).!Kansallisen!lajiliiton!yläpuolella!on!vielä!Euroopan!jalkaN

palloliitto!UEFA!ja!aivan!ylimpänä!kansainvälinen!jalkapalloliitto!FIFA!(JalkapalloN

organisaatiot!n.d.).!Vuonna!2020!Suomen!Palloliitto!tosin!siirtyy!uuteen!toimintaN!ja!

hallintomalliin,!jossa!seuraparlamentti!ja!alueparlamentit!korvaavat!nykyisen!piirijärN

jestelmän.!Tässä!hallintomallissa!valtakunnallinen!seurojen!kokous!kokoontuu!joka!

toinen!vuosi!ja!hyväksyy!samalla!strategian!sekä!valitsee!puheenjohtajiston!seuraaN

van!neljän!vuoden!ajaksi.!(Virtanen!2018.)!
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3.1 Jalkapallotoiminta!seuroissa!

Jalkapallon!seuratoiminnan!organisointia!voidaan!tarkastella!joko!eurooppalaisen!

pyramidimallin!tai!amerikkalaisen!mallin!kautta.!Suomalainen!jalkapallotoiminta!raN

kentuu!pitkälti!eurooppalaisen!pyramidimallin!mukaisesti.!Yhdistysmuotoisissa!jalkaN

palloseuroissa!perusta!muodostuu!henkilöjäseninä!olevista!pelaajista.!Seurat!taas!

muodostavat!lajiliiton,!jonka!vastuulla!on!kansallinen!kilpailutoiminta!sekä!lajin!kanN

sainväliset!yhteydet.!Jalkapallon!ollessa!kyseessä!seuraN!ja!liittotason!välissä!ovat!

vielä!yllä!mainitut!piiriorganisaatiot,!jotka!vastaavat!oman!alueensa!lajitoiminnoista.!

(Aine!2016,!28.)!!

Suomalaiselle!jalkapallotoiminnalle!on!muiden!urheilulajien!tavoin!tyypillistä!yhdisN

tysten!keskeinen!asema!urheilun!organisoinnissa.!Seurat,!piirit!ja!liitot!ovat!suurimN

maksi!osaksi!rekisteröityjä!yhdistyksiä,!jolloin!pyrkimykset!taloudellisen!voiton!tavoitN

teluun!ovat!tietenkin!vieraita.!Pyramidimalli!muodostaa!kuitenkin!yhteyden!pääsäänN

töisesti!vapaaehtoistyöhön!perustuvan!junioriN!ja!harrasteurheilun!ja!ammattilaisurN

heilun!välille.!Se!tarjoaa!kilpailutoimintaan!osallistuville!seuroille!mahdollisuuden!

harjoittaa!yhteistoimintaa!esimerkiksi!sarjoittain!tai!kilpailutasoittain.!(Aine!2016,!

27–28.)!

Jos!eurooppalaiseen!pyramidimalliin!kytkeytyvää!vapaaehtoistyötä!alettaisiin!mitN

taamaan!rahassa,!päädyttäisiin!suuriin!summiin.!Suomen!Palloliiton!strategiajulN

kaisussa!on!arvioitu,!että!jalkapallossa!tehtävän!vapaaehtoistyön!arvo!liikunnanohN

jaajan!keskipalkalla!(15,66!€/h)!on!vuodessa!lähes!300!miljoonaa!euroa!(Suomalaisen!

jalkapallon!ja!futsalin!strategia!2016–2020.!2016,!10).!Tämä!on!huomattava!osuus,!

koska!kaiken!liikuntaNalalla!tehtävän!vapaaehtoistyön!on!arvioitu!vastaavan!40!000!

työvuotta,!joka!olisi!rahassa!mitattuna!noin!1,1!miljardia!euroa!(Huotari,!Nieminen,!

Tuokkola!&!Törmä!2013,!16).!

3.2 Vapaaehtoistyön!muutos!

Talkootyöksi!määritellään!yleensä!sellainen!työ,!joka!perustuu!vapaaehtoisuuteen!ja!

jota!tehdään!ilman!sitoumuksia!(Taponen!2011,!9).!Talkootyö!on!Verohallinnon!ohN

jeiden!mukaan!määritelty!toisen!lukuun!korvauksetta!tehtäväksi!työksi,!jonka!suoritN

taminen!ei!edellytä!erityistä!ammattitaitoa!tai!pätevyyttä!(mts.!4).!Urheiluseurojen!
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puolella!talkootyöllä!tarkoitetaan!kaikkea!vapaaehtoistyötä,!josta!ei!makseta!palkkaa.!

Talkootyöstä!voidaan!kuitenkin!sopia!myös!sopimuksella!kirjallisesti,!suullisesti!tai!

konkludenttisesti.!Sopimusvapauden!ansiosta!sopimus!voi!olla!hyvinkin!vapaamuoN

toinen,!mutta!yleisten!sopimusoikeudellisten!periaatteiden!mukainen.!(Mts.!15.)!

Huoli!vapaaehtoistyön!tulevaisuudesta!kasvoi!1990Nluvulle!tultaessa,!jolloin!rekisteN

röitiin!valtava!määrä!uusia!seuroja!eri!lajien!puolelle.!Lähes!kolmannes!Suomen!itN

senäistymisen!jälkeen!perustetuista!seuroista!aloitti!toimintansa!tuolla!vuosikymmeN

nellä.!(Kokkonen!2013,!145–146.)!Joidenkin!lajien!puolella!ongelmia!alkoi!syntyä!vaN

paaehtoistyöntekijöiden!ikääntyessä.!Siitä!huolimatta!uhkakuvat!vapaaehtoistyön!

häviämisestä!eivät!toteutuneet!niin!radikaaleina!kuin!arvioitiin.!Seuratyö!oli!1990N

luvulla!edelleen!vapaaehtoisten!toimijoiden!harteilla!ja!seuroista!ainoastaan!alle!

kymmenen!prosenttia!oli!palkannut!päätoimisen!työntekijän,!joskin!määrä!oli!lisäänN

tymään!päin.!(Kokkonen!2013,!148–149.)!Vapaaehtoistyön!määrää!on!kysytty!eri!

vuosien!Kansallisissa!liikuntatutkimuksissa,!Eurobarometreissä!ja!AjankäyttötutkiN

muksissa.!Mittaavat!kysymykset!ovat!jokaisessa!tutkimuksessa!erilaiset,!joten!vertaiN

lukelpoisia!tuloksia!on!vaikea!saada.!(Hakonen!&!Lehtonen!2013,!25.)!Siksi!on!vaaditN

tu!sellaisen!tiedonkeruujärjestelmän!rakentamista,!johon!voitaisiin!koota!edellä!maiN

nittujen!ja!muiden!tutkimusten!tulokset!järkeväksi!kokonaisuudeksi!(mts.!28).!

Kosken!(2000b)!mukaan!Kalevi!Heinilä,!jonka!voidaan!katsoa!olevan!yksi!liikunN

tasosiologian!tunnetuista!pioneereista,!toi!mukaan!kansainväliseen!keskusteluun!

totaalistumisen!käsitteen.!Se!voidaan!nähdä!liikuntakulttuurin!ja!urheilun!kehityspiirN

teenä,!joka!on!johtanut!urheilun!ammattimaistumiseen.!Vaatimustason!kasvaessa!

liikuntaorganisaatioiden!on!täytynyt!kehittää!omaa!toimintaansa,!mikä!on!osaltaan!

johtanut!palkatun!henkilöstön!määrän!kasvuun!ja!laadulliseen!ammattimaistumiN

seen.!(Koski!2000b,!20.)!Tämä!kehitys!on!näkynyt!myös!jalkapalloseurojen!puolella.!

Pirkanmaalla!hyvä!esimerkki!tästä!on!alueen!suurseura!Tampereen!Ilves.!

2000Nluvulle!tultaessa!SLU!yhtenä!isona!tavoitteena!oli!veikkausvoittovaroilla!rahoiN

tettavan!seuratukijärjestelmän!perustaminen,!jonka!avulla!seuroilla!olisi!mahdolliN

suus!palkata!ensimmäinen!päätoiminen!työntekijä!(Kokkonen!2013,!202).!Toinen!

viimeisen!kymmenen!vuoden!aikana!vapaaehtoistyötä!koetteleva!tekijä!on!ollut!pitN

käjänteisen!sitoutumisen!väheneminen.!Tietynlainen!kuluttajamaisuus!on!kasvanut,!

eivätkä!nuoret!kiinnity!esimerkiksi!jalkapallon!puolella!omaan!seuraansa!ja!sen!hallinN
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toon!toisin!kuin!vielä!edelliset!sukupolvet.!Jalkapalloseurojen!puolella!edustusN!ja!

junioritoiminta!on!monesti!erotettu!toisistaan!ja!tämä!on!osaltaan!vähentänyt!kiinN

nittymistä!entisestään.!(Mts.!204.)!

Tähän!seuraan!kiinnittymisen!vähenemiseen!on!osaltaan!vaikuttanut!elämäntavan!

muutos:!nykyteknologia,!kaupunkimainen!elämäntapa!ja!perheNelämän!vaatimukset!

ovat!muuttaneet!ihmisten!prioriteetteja.!Tämä!on!johtanut!siihen,!että!ihmisten!on!

helpompi!sitoutua!lyhytaikaisiin!projekteihin,!koko!elämän!kestävän!seuratyön!sijasN

ta.!Vapaaehtoiset!hakeutuvat!todennäköisemmin!sellaisiin!tietyn!ajan!kestäviin!

hankkeisiin,!joissa!heidän!erityistaitojaan!voidaan!hyödyntää.!(Minikin,!Palmer!&!RoN

binson!2011,!262.)!Aikaisempina!vuosikymmeninä!seuratyö!tarjosi!merkityksellisen!

vapaaNajanviettotavan,!kun!teknologia!ei!ollut!vielä!niin!kehittynyttä!kuin!nykypäiväN

nä.!

Jalkapalloseuroissa!talkooväki!muodostuu!monesti!seurassa!pelaavien!junioreiden!

vanhemmista,!jolloin!vapaaehtoistyötä!ollaan!harvemmin!valmiita!tekemään!koko!

seuran!eteen,!vaan!vanhemmat!haluavat!varmistua!siitä,!että!heidän!talkoista!keN

räämänsä!tuotot!menevät!niille!joukkueille,!joissa!heidän!omat!lapsensa!pelaavat.!

Tämä!ongelma!korostuu!isommissa!seuroissa,!kun!vanhemmat!kantavat!huolta!siitä,!

ettei!tukirahoilla!kateta!seuran!edustusjoukkueen!toiminnasta!aiheutuvia!menoja.!

(Ilmanen!&!Kontio!2003,!141–142.)!

3.3 Vapaaehtoistyön!nykytila!

Erityisesti!urheiluseurojen!puolella!kuulee!usein!puhuttavan!resurssipulasta.!Valtion!

liikuntaneuvoston!lausunnossa!arvioidaan,!että!2000Nluvulla!peräti!7–17!prosenttia!

suomalaisista!on!tehnyt!jotakin!vapaaehtoistyötä!liikunnan!parissa!(Liikunnan!kansaN

laistoiminta!tutkimustiedon!valossa!2013).!Liikuntaneuvoston!arvio!tukee!sitä!pääN

telmää,!että!jopa!aivan!ylimmillä!sarjatasoilla!osa!työstä!tapahtuu!puhtaasti!vapaaehN

toispohjalta.!

Toimiakseen!vapaaehtoistyö!vaatii!kuitenkin!vahvan!motivaation.!Motivaatioteorioita!

on!useita,!mutta!vapaaehtoistoimintaan!soveltuvia!toiminnan!syitä!on!haettu!esiN

merkiksi!kolmesta!näkökulmasta.!Vapaaehtoistyöntekijä!voi!saada!urheiluseurasta!

hankkimistaan!kontakteista!käytännön!hyötyä.!Tunneperäiset!motiivit!ovat!yhteydesN
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sä!vuorovaikutuksen!tuomaan!iloon,!kuten!ryhmään!kuulumisen!tunteeseen!ja!ystäN

vyyssuhteisiin.!Normatiiviset!syyt!liittyvät!yhteiseen!etuun!sitoutumiseen,!sen!ymN

märtämiseen,!että!oma!panos!rakentaa!yhteistä!hyvinvointia.!(Auld!&!Cuskelly!2012,!

256.)!

Juuri!motivoiminen!ja!sitouttaminen!ovat!urheiluseuran!näkökulmasta!tärkeimpiä!

asioita,!kun!se!pyrkii!säilyttämään!talkootyön!varainhankintamuotona.!Yksittäisellä!

seuralla!voi!olla!tarve!sitouttaa!jäsenensä!talkootyöhön,!jos!se!ei!usko!pelkän!moraaN

lisen!velvollisuuden!enää!riittävän.!Sitouttamistavat!voidaan!jakaa!vapaaehtoiseen!

talkootyön!tekemiseen,!talkootyöhön!velvoittamiseen!yhdistyksen!säännöissä!tai!

erilliseen!sopimukseen!talkootyöstä.!(Taponen!2011,!9.)!Kaksi!jälkimmäistä!voivat!

tulla!kysymykseen!siinä!vaiheessa,!kun!seuran!jäsenien!motivaatio!ja!moraalinen!velN

vollisuus!eivät!tuo!heitä!talkootyön!pariin.!

Urheiluseurojen!toiminnan!volyymin!kasvaessa!motivoituneetkaan!vapaaehtoiset!

eivät!välttämättä!enää!riitä!työmäärän!hallitsemiseen,!sillä!näillä!vapaaehtoistyönteN

kijöillä!on!yleensä!myös!oma!erillinen!päätoiminen!työnsä!ja!vapaaehtoistyö!hoideN

taan!vasta!työajan!ulkopuolella.!Riskinä!on!se,!että!vapaaehtoistyö!kuormittaa!liikaa!

ja!vapaaehtoistyöntekijät!vetäytyvät!pois!seuratoiminnasta.!Jatkuvuuden!takaamiN

seksi!olisi!löydettävä!tasapaino:!uudet!ihmiset!tuovat!toimintaan!seuran!ulkopuolelta!

tulevan!näkemyksen!ja!uusia!ideoita,!mutta!vanhojen!seuratyöntekijöiden!motivaatiN

osta!ja!jaksamisesta!on!huolehdittava!(Auld!&!Cuskelly!2012,!260).!

Työmäärän!ollessa!suuri!saattaa!helposti!käydä!niin,!että!seuran!sisällä!vallitsee!

yhtäkkiä!epäselvä!tilanne!siitä,!kuka!hoitaa!mitäkin!tehtäviä.!Tällainen!voi!helposti!

korostua!tilanteessa,!jossa!seuralla!on!palkatut!virkaNajalla!asioita!hoitavat!

työntekijät!sekä!vapaaehtoistyöntekijät,!jotka!tekevät!seuratyötä!virkaNajan!

ulkopuolella!normaalin!siviilityönsä!ohella.!Tracy!Taylor!ja!Peter!McGraw!korostavat,!

että!molempien!työntekijöiden!roolit!olisi!järjestettävä!selkeiksi,!mikä!edellyttää!

hyvää!kommunikointia!ja!päätöksenteon!läpinäkyvyyttä!(McGraw!&!Taylor!2011,!97).!!

Epäselvän!työnjaon!ratkaisuksi!Taylor!ja!McGraw!tarjoavat!henkilöstöjohtamisen!

oppien!siirtämistä!myös!urheiluseurojen!puolelle!(McGraw!&!Taylor!2011,!71–72).!

Tämä!voisi!olla!ajattelemisen!arvoinen!ratkaisu,!sillä!henkilöstöjohtamisen!merkitys!

on!viime!vuosina!kasvanut!kaikenlaisen!esimiestyön!parissa.!McGraw!ja!Taylor!
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esittelevät!kuusivaiheisen!henkilöstöjohtamisen!mallin,!johon!kuuluvat!

henkilöstösuunnitelman!sisällyttäminen!organisaation!kehityssuunnitelmaan,!

riittävän!henkilöstömäärän!rekrytointi,!uusien!palkattujen!työntekijöiden!tai!

vapaaehtoistyöntekijöiden!perehdyttäminen!seuran!toimintakulttuuriin!ja!omiin!

työtehtäviinsä,!toiminnan!ohjaaminen!palautteen!ja!tulevien!tavoitteiden!

asettamisen!sekä!kannustuksen!avulla,!koulutuksen!huomioiminen!ja!kokonaisuuden!

seuranta!(mts.!72–73).!

Ylipäätänsä!liikuntaN!ja!urheiluseuroissa!työskentelevien!päätoimisten!työntekijöiden!

määrä!on!lisääntynyt!ja!nykyisen!kasvuvauhdin!arvioidaan!olevan!jo!noin!5–10!proN

senttia!vuodessa.!Vuonna!1986!ainoastaan!seitsemän!prosenttia!urheiluseuroista!

työllisti!päätoimisen!työntekijän!ja!15!prosenttia!hyödynsi!toiminnassaan!sivutoimisia!

työntekijöitä.!Vuonna!2006!nämä!luvut!olivat!jo!nousseet!12!ja!19!prosenttiin.!(ItkoN

nen!&!Laine!2015,!124.)!

Itkonen!ja!Laine!(2015)!tuovat!esiin!kolmannessa!sektorissa!tapahtuneet!muutokset.!

Heidän!mukaansa!kolmannen!sektorin!nykyinen!malli!ei!perustuisi!enää!vapaaehtoiN

suudelle,!vaan!toiminnan!tarkoituksena!olisi!palveluiden!tuottaminen!ja!myyminen!

sekä!työllistäminen!(Itkonen!&!Laine!2015,!42).!Näitä!päätelmiä!tukevat!myös!pirN

kanmaalaisissa!jalkapalloseuroissa!yleistyneet!työntekijöiden!palkkaamiset.!

!

4 Jalkapalloseurojen!taloudelliset!toimintaedellytykset!

Taloudellisesta!näkökulmasta!katsottuna!yhdistysten!tarkoitus!ja!tehtävät!poikkeavat!

yrityksistä!ja!julkisen!sektorin!organisaatioista.!Yhdistykset!eivät!tavoittele!toiminnalN

laan!voittoa!kuten!yritykset,!vaikka!niillä!voikin!olla!taloudellista!toimintaa,!jonka!tarN

koituksena!on!kerätä!varoja!toimintaansa.!Julkisen!sektorin!rinnalla!yhdistykset!saatN

tavat!tuottaa!osittain!samoja!palveluitakin,!jotka!liittyvät!hyvinvointiin.!(Näsi!&!VirtaN

nen!2003,!167,!169.)!

!
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4.1 Rekisteröidyn!yhdistyksen!taloudenpito!

Yhdistyspohjalta!toimivien!jalkapalloseurojen!toimintaa!säätelee!yhdistyslaki!(YhdisN

tyslaki!503/1989,!1!§).!Suomen!Palloliitolla!on!myös!erillinen!SeuraohjelmaNsivusto,!

jossa!on!tarkat!ohjeet!talouden!hoitamiseen.!Käytännön!rahaliikenteestä!ja!taloudesN

ta!tilikauden!aikana!vastaavat!hallituksen!jäsenet,!nimetyt!seuran!toimihenkilöt!sekä!

hallituksen!hyväksymät!joukkueiden!vastuuhenkilöt.!Hallituksen!tehtäviin!kuuluvat!

seuraavan!toimikauden!talousarvio!ja!toimintasuunnitelma.!Talousarvion!tulee!peN

rustua!toimintasuunnitelmaan,!ja!siitä!on!käytävä!ilmi!kaikkien!seuran!joukkueiden!

tulot!ja!menot.!Yhdistyksen!kaikki!tulot!ja!menot!on!merkittävä!kirjanpitoon,!ja!tositN

teista!on!oltava!alkuperäiset!kopiot!kirjanpitoa!ja!tilintarkastajia!varten.!(Seuran!taN

loudenhoito!ja!kirjanpito!n.d.)!

Yhdistyksellä!on!pankkitilejä,!joita!saavat!hallinnoida!yhdistyksen!nimenkirjoittajat!tai!

hallituksen!erikseen!nimeämät!henkilöt.!Yksittäisten!joukkueiden!rahat!ovat!seuran!

omaisuutta,!ja!seura!on!myöntänyt!käyttöoikeuden!joukkueen!vastuuhenkilöille,!kuN

ten!esimerkiksi!joukkueenjohtajalle!tai!erikseen!nimetylle!taloudenhoitajalle!(Kuisma!

2016,!27).!

Toimintavuoden!päätyttyä!yhdistys!tekee!tilinpäätöksen,!jonka!oikeellisuuden!tarkasN

tavat!hallitus!sekä!tilintarkastajat.!Vuosikokouksen!tehtäviin!kuuluu!tilinpäätöksen!

käsitteleminen!ja!päätös!sen!hyväksymisestä!ja!vastuuvapauden!myöntämisestä!asiN

anomaisille.!(Seuran!taloudenhoito!ja!kirjanpito!n.d.)!Viime!vuosina!yhdistyksinä!toiN

mivien!jalkapalloseurojen!puolella!on!näkynyt!taloushallinnon!prosessien!ulkoistamiN

nen!ulkopuolisille!yrityksille!(Käppi!2012,!35).!

Jalkapalloseurojen!talouden!hoidossa!varainhankinta!on!yksi!tärkeimmistä!asioista!ja!

sitä!toteutetaan!monin!eri!keinoin.!Joissakin!seuroissa!varsinaisen!varainhankinnan!

määrä!saattaa!olla!vähäinen!ja!toiminta!rahoitetaan!pitkälti!jäsenmaksujen!sekä!kauN

simaksujen!avulla.!Toiset!seurat!taas!saattavat!olla!aktiivisia!nimenomaan!varainhanN

kinnan!puolella!tuotteita!ja!palveluita!myymällä!tai!erilaisia!lahjoittajia!tai!tukijoita!

hankkimalla.!(Hellman!2014,!12.)!
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4.2 Kuntien!jalkapalloseuroille!myöntämät!avustukset!

Kunnat!ovat!perinteisesti!jakaneet!urheiluseuroille!toiminnan!perusavustuksia,!mutta!

vuodesta!1999!lähtien!myös!valtio!on!myöntänyt!suoraan!tukea!veikkausvoittovaN

roista!Nuoren!Suomen!kautta.!Myöhemmin!tukien!kohderyhmää!laajennettiin!ja!

2010Nluvulle!tultaessa!käyttöön!otettiin!valtion!seuratukijärjestelmä.!(Urheiluseurat!

2010Nluvulla!2012,!31.)!

Kuntien!ja!valtion!rooliin!seurojen!tukijoina!on!vaikuttanut!merkittävästi!vuonna!

1980!voimaan!astunut!liikuntalaki,!jonka!seurauksena!kaikkiin!kuntiin!perustettiin!

erilliset!liikuntalautakunnat.!Valtion!roolina!oli!osallistua!viranhaltijoiden!palkkakusN

tannuksiin!sekä!tarjota!kunnille!tukea!myös!niiden!jakamiin!urheiluseuraNavustuksiin.!

Lisäksi!valtion!ja!kuntien!oli!huolehdittava!siitä,!että!maassa!olisi!riittävä!määrä!tarN

koituksenmukaisia!liikuntapaikkoja.!(Itkonen!&!Laine!2015,!32.)!

Kuntien!myöntämän!tuen!määrä!kuitenkin!vaihtelee.!Hämeen!Liikunta!ja!Urheilu!ry:n!

selvityksessä!vuodelta!2013!seuraNavustusten!määrät!vaihtelivat!6!150!eurosta!125!

000!euroon.!Tampere!suurena!kaupunkina!oli!tosin!omissa!lukemissaan!(1!266!000).!

Väkilukuun!suhteutettuna!vaihteluväli!oli!1,53!€!/!asukas!–!4,91!€!/!asukas,!jos!TamN

peretta!(5,80!€!/!asukas)!ei!lasketa!mukaan.!(Björn!2013,!4.)!

Jalkapalloseurojen!toimintaa!kunnat!tukevat!joko!suorina!avustuksina!tai!välillisesti!

edullisia!liikuntapaikkoja!tarjoamalla!(Itkonen!&!Laine!2015,!20).!Nämä!tuet!eivät!

aina!mene!tasan,!sillä!erilaiset!selvitykset!ovat!osoittaneet,!että!kunnallisten!liikuntaN

palveluiden!tuotantotavat!eroavat!merkittävästi!eri!paikkakuntien!välillä!(UrheiluseuN

rat!kunniaan!2013,!32).!Kunnan!myöntämän!tuen!suuruudesta!riippumatta!sillä!kateN

taan!jalkapallotoiminnasta!aiheutuvia!menoja,!joita!ovat!muun!muassa!kenttävuokN

rat,!varustekustannukset,!joukkueiden!matkakustannukset,!sarjojen!osallistumismakN

sut!ja!lajiliiton!jäsenmaksut!(mts.!36).!

4.3 OpetusJ!ja!kulttuuriministeriön!seuratuki!uutena!tukimuotona!

Seuratoiminnan!kehittämistuki!on!valtion!myöntämä!avustus,!jonka!tarkoituksena!on!

urheiluN!ja!liikuntaseurojen!toiminnan!kehittäminen.!Seuroilla!on!ollut!valtion!myönN

tämän!tuen!avulla!mahdollisuus!palkata!päätoiminen!työntekijä.!Seuratuen!ensimN
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mäiset!pilottihankkeet!toteutettiin!Suomessa!vuosina!2009–2011.!Tukea!voi!hakea!

niin!päätoimisen!kuin!osaNaikaisen!työntekijän!palkkaamiseen.!Näiden!lisäksi!sitä!voiN

daan!myöntää!kausityöntekijöiden!palkkaamiseen.!(Hentunen!&!Riekki!2017,!6.)!SeuN

ratukea!voi!saada!maksimissaan!kahdeksi!vuodeksi,!mutta!varsinainen!tukipäätös!

tehdään!aina!vuodeksi!kerrallaan.!Tuen!määrä!vaihtelee!2!500!eurosta!aina!30!000!

euroon!saakka.!(Pulkkinen!2016,!32.)!

Suomen!Palloliiton!Seuraohjelma!Nsivustolla!kerrotaan,!että!opetusN!ja!kulttuuriminisN

teri!myönsi!vuodelle!2017!seuratoiminnan!kehittämistukea!neljä!miljoonaa!euroa.!

Seuratuen!keskiössä!olivat!muun!muassa!kohtuulliset!kustannukset,!uudet!innovaatiN

ot,!liikunnallinen!elämäntapa,!vapaaehtoistyö!ja!matalan!kynnyksen!toiminta.!(OKM!

seuratuki!n.d.)!Tukea!myönnettiin!Veikkauksen!tuotoista!kaikkiaan!425!eri!hankkeelN

le.!Lasten!ja!nuorten!kohdalla!seuratuen!avulla!pyritään!mahdollistamaan!alle!50!euN

ron!hintainen!kuukausittainen!harrastusmaksu!ja!takaamaan!näin!jokaiselle!lapselle!

mahdollisuus!vähintään!yhteen!liikuntaharrastukseen.!(Seuratukena!4!miljoonaa!lasN

ten!ja!nuorten!liikunnan!harrastusmahdollisuuksien!edistämiseen!2017.)!Suurin!osa!

valtion!jakamasta!seuratuesta!suuntautuu!erikoisseuroille,!ja!se!näyttääkin!soveltuN

van!parhaiten!lasten!ja!nuorten!liikuntaan!sekä!seuratoiminnan!yleiseen!kehittämiN

seen.!Toiminnan!laatuun!kohdistuvat!odotukset!ovat!madaltaneet!seurojen!kynnystä!

palkata!pääN!tai!sivutoimisia!työntekijöitä.!(Kokkonen!2015,!286.)!Näin!saadaan!lisää!

päteviä!seuratyöntekijöitä.!

4.4 Seuratuen!vaikutus!työntekijän!palkkaamiseen!

Liikunnan!ja!kansanterveyden!edistämissäätiö!LIKES!tutki!vuosina!2013–2016!seuraN

tuen!avulla!palkattujen!työntekijöiden!vaikutusta!seuran!toimintaan!työnantajan!näN

kökulmasta.!Kysely!lähetettiin!seuroille,!jotka!olivat!saaneet!opetusN!ja!kulttuurimiN

nisteriön!myöntämää!seuratukea!ensimmäisen!kerran!vuonna!2013!tai!2014.!Kyselyn!

avulla!pyrittiin!selvittämään!seuratoimijoiden!näkemyksiä!palkkauksen!vaikutuksista!

urheiluseuran!toimintaan!sekä!työsuhteiden!jatkumisesta!tuen!jälkeen.!Vastanneiden!

joukossa!oli!168!eri!seuraa,!joista!suurin!osa!oli!jalkapalloN,!voimisteluN,!yleisurheiluN!

ja!salibandyseurojen!edustajia.!Joka!neljännellä!vastaajalla!oli!jalkapalloN!tai!futsalN

toimintaa.!Jalkapalloseurat!ovatkin!tutkimuksen!mukaan!eniten!seuratukea!saanut!

yksittäinen!lajiryhmä.!(Hentunen!&!Riekki!2017,!7N8.)!
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Työsuhteista!yhdeksän!prosenttia!päättyi!kesken!hankekauden;!yleisimmät!syyt!oliN

vat!joko!työntekijän!oma!irtisanoutuminen!tai!seuran!taloudellinen!tilanne.!Sen!siN

jaan!joka!kolmannessa!hankkeessa!työntekijä!vaihtui.!Ainoastaan!52!prosenttia!työN

suhteista!jatkui!vielä!kyselyajankohtana!syyskuussa!2016!seuratuen!ollessa!jo!päättyN

nyt.!Kiinnostava!yksityiskohta!onkin!se,!että!työsuhteiden!jatkuminen!oli!sitä!todenN

näköisempää,!mitä!useammalle!vuodelle!seuratukea!oli!myönnetty.!Jatkuvista!työN

suhteista!peräti!93!prosenttia!oli!kahden!tai!kolmen!vuoden!hankkeita,!kun!vastaaN

vasti!vuoden!mittaisissa!seuratukijaksoissa!72!prosenttia!työsuhteista!oli!päättynyt.!

(Hentunen!&!Riekki!2017,!4,!11.)!

Palkkaushankkeiden!hyvinä!puolina!nostettiin!esiin!toiminnan!kasvu,!laadun!paranN

tuminen!paremman!organisoinnin!myötä!sekä!jäsenmäärän!kasvu!seuratukiaikana.!

Haasteita!seuroille!aiheuttivat!esimiestyöskentely!sekä!taloudellinen!tilanne.!(HentuN

nen!&!Riekki!2017,!4.)!Omat!haasteensa!on!aiheuttanut!myös!palkallisten!ja!vapaaehN

toisten!työntekijöiden!keskinäinen!työnjako,!sillä!palkattujen!joukossa!on!usein!entiN

siä!vapaaehtoistyöntekijöitä!(Kokkonen!2015,!286).!!

Tutkimuksessa!selvitettiin!myös!tärkeimpiä!työntekijän!palkkaamiseen!liittyviä!kriteeN

reitä.!Ylivoimaisesti!tärkein!oli!lajiosaaminen,!joka!painottui!erityisesti!valmennusN!ja!

ohjaustehtävissä.!Toisena!merkittävänä!kriteerinä!pidettiin!seuran!tuntemusta.!MuiN

ta!mainintoja!saaneita!olivat!työntekijän!persoona,!koulutustausta,!aiempi!työkokeN

mus!sekä!yleinen!seurakentän!tuntemus.!Yleisimmät!työnimikkeet!olivat!muun!muN

assa!toiminnanjohtaja,!valmennuspäällikkö!ja!nuorisopäällikkö,!jotka!ovat!tavallisia!

nimikkeitä!erityisesti!jalkapalloseurojen!puolella.!Seurat!myös!kuvailivat!kyselyssä!

palkattujen!työntekijöiden!yleisimpiä!työtehtäviä!ja!vastuualueita.!Eniten!mainintoja!

saivat!seuran!hallinnon!kehittäminen,!toiminnan!organisointi!sekä!valmennus.!(HenN

tunen!&!Riekki!2017,!9,!14.)!

Kaiken!kaikkiaan!työntekijän!palkkaaminen!seuratuen!avulla!voidaan!nähdä!positiiviN

sena!asiana,!sillä!95!prosenttia!vastaajista!totesi!sen!olleen!seuran!kannalta!hyvä!

asia.!Palkkauksella!oli!positiivisia!vaikutuksia!erityisesti!jäsenmäärään,!toiminnan!laaN

dun!kehittymiseen,!viestintään!ja!seuran!imagoon.!Kyselyn!perusteella!voidaan!todeN

ta,!että!palkkaushankkeisiin!suunnattu!seuratuki!on!tarjonnut!mahdollisuuden!amN

mattimaisempaan!ja!suunnitelmallisempaan!perustoimintaan.!(Hentunen!&!Riekki!

2017,!19–21.)!
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4.5 Verotuskäytäntöjen!vaikutus!työntekijän!palkkaamiseen!

Jalkapalloseuroissa!työntekijät!toimivat!hyvin!pitkälti!vapaaehtoisuuspohjalta.!Viime!

aikoina!seurat!ovat!kuitenkin!alkaneet!palkkaamaan!myös!päätoimisia!työntekijöitä!

määräaikaisiin!ja!toistaiseksi!voimassa!oleviin!työsuhteisiin.!Siihen!on!vaikuttanut!

opetusN!ja!kulttuuriministeriön!urheiluseuroille!myöntämä!seuratuki,!jota!on!ollut!

mahdollista!hakea!2010Nluvulla.!!

Seuratuen!tuomista!mahdollisuuksista!huolimatta!uuden!työntekijän!palkkaaminen!

on!aina!haastavaa!työnantajan!näkökulmasta.!Urheiluseuroissa!joudutaan!miettiN

mään!verotuskäytäntöjä!vielä!erityisen!tarkasti,!koska!lähes!kaikki!seuran!puolelta!

saadut!etuudet!katsotaan!automaattisesti!palkaksi.!Seuratuen!yleistymisestä!huoliN

matta!valtaosa!jalkapalloseurojen!valmennustyöstä!on!vapaaehtoistyöntekijöiden!

varassa.!!!

Hämeen!ja!Pirkanmaan!alueen!jalkapalloseuroissa!toiminta!rakentuu!hyvin!pitkälti!

yhdistyspohjalle.!Monet!näistä!seuroista!ovat!pieniä!yhdistyksiä!ilman!palkattuja!

työntekijöitä,!jolloin!niiden!toiminta!perustuu!vapaaehtoistyöhön.!Tämän!vuoksi!seuN

rojen!on!oltava!selvillä!erilaisista!verotuskäytännöistä.!Perussääntönä!voidaan!pitää!

sitä,!että!yhdistyksen!toiminnan!hyväksi!ilman!vastiketta!tehty!talkooN!tai!vapaaehN

toistyö!ei!aiheuta!seuralle!veroseuraamuksia!(Talkootyön!verotus!N!yhdistys!ja!säätiö!

2016).!!

Rajan!vetäminen!verovapaan!talkootyön!ja!veronalaisen!palkkatyön!välille!voi!olla!

kuitenkin!haastavaa.!Talkootyön!katsotaan!yleisesti!olevan!kestoltaan!rajattua!tilaN

päistä!työtä,!mutta!yhtä!lailla!myös!jatkuva!työ!voi!olla!verotonta!talkootyötä,!kun!se!

liittyy!yhdistyksen!omaan!toimintaan.!Oleellisinta!on!se,!että!yhdistys!ei!voi!antaa!

esimerkiksi!jalkapalloseuran!valmentajalle!rahanarvoisia!etuuksia,!sillä!tällainen!

etuus!voidaan!katsoa!maksetuksi!palkaksi,!josta!on!toimitettava!ennakonpidätys,!

työnantajan!sosiaaliturvamaksu!sekä!muut!vähennykset.!(Poropudas!2014,!12.)!

Jalkapalloseuran!toimiminen!työnantajana!ei!edellytä!suuria!toimenpiteitä.!Se!tulkiN

taan!työnantajaksi,!kun!työntekijän!kanssa!on!tehty!työsopimus.!Urheiluseurojen!

palkkahallinnossa!merkittäviä!työnantajaa!koskevia!velvollisuuksia!ovat!palkanmakN

suvelvollisuus,!työnantajan!kuittausoikeus!sekä!palkkaennakon!vähentäminen!palN
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kasta.!Työnantajan!voidaan!katsoa!olevan!joko!satunnainen!tai!säännöllinen!työnanN

taja.!Mikäli!kyseessä!on!jälkimmäinen,!sen!on!ilmoittauduttava!Verohallinnon!työnN

antajarekisteriin.!Tätä!vaaditaan!yhdistyspohjalta!toimivilta!jalkapalloseuroilta,!mikäli!

ne!maksavat!palkkaa!vakituisesti!kahdelle!tai!useammalle!palkansaajalle!tai!maksavat!

samanaikaisesti!palkkaa!vähintään!kuudelle!lyhytaikaiselle!tai!tilapäiselle!palkansaaN

jalle.!Säännöllisenä!työnantajana!toimivan!jalkapalloseuran!tulee!myös!tehdä!kausiN

veroilmoitus!palkkojen!osalta!kuukausittain,!maksettiin!niitä!tai!ei.!(Poropudas!2014,!

14–17.)!

Palkkaa!ovat!kaikenlaiset!palkkiot,!etuudet!ja!korvaukset,!jotka!saadaan!työN!tai!virN

kasuhteessa.!Myös!kokouspalkkiot,!luentopalkkiot!ja!hallintoelimen!jäsenyydestä!

saadut!palkkiot!katsotaan!lain!mukaan!palkaksi.!Matkakorvaukset,!päivärahat!ja!kuN

lukorvaukset!eivät!sen!sijaan!ole!ennakkopidätyksen!alaista!palkkaa.!Jos!ne!kuitenkin!

ylittävät!kohtuullisen!tai!tavanomaisen!määrän,!saatetaan!matkakustannusten!korN

vaukset!katsoa!ennakkopidätyksen!alaiseksi!palkaksi.!(Palkka!ja!työkorvaus!verotukN

sessa!2014.)!

Opinnäytetyön!haastatteluiden!yhtenä!keskeisenä!asiana!on!selvittää,!ovatko!pirN

kanmaalaiset!jalkapalloseurat!kiinnostuneita!vakituisien!työntekijöiden!palkkaamiN

sesta!tai!ulkopuolisesta!konsultointiavusta.!Työnantajana!toimivan!jalkapalloseuran!

näkökulmasta!yhtenä!ratkaisevana!tekijänä!on!se,!maksetaanko!palkkaa!vai!työkorN

vausta.!Maksajan!velvollisuudet!määräytyvät!sen!mukaan,!tehdäänkö!työtä!työN!vai!

toimeksiantosuhteessa.!Mikäli!kyseessä!on!työsuhteen!seuran!kanssa!solminut!työnN

tekijä,!maksettava!korvaus!on!palkkaa.!(Yritys!työnantajana!2017.)!!

Toimeksiantopohjalta!toimivalle!itsenäiselle!yrittäjälle!seura!voi!sen!sijaan!maksaa!

työkorvausta.!Yrittäjäksi!katsotaan!henkilö,!joka!tarjoaa!julkisesti!omaan!osaamiN

seensa!perustuvia!palveluita.!Yrittäjällä!on!tavallisesti!useita!eri!toimeksiantajia!eli!

kysymyksessä!on!toimeksiantosuhde!työn!teettäjään,!joka!olisi!tässä!tapauksessa!

jokin!jalkapalloseura.!(Poropudas!2014,!19–20.)!

Työnantajan!kannalta!merkittävimmät!erot!palkan!ja!työkorvauksen!välillä!ovat!työnN

tekijöiden!vakuutusturvan!järjestämisessä!ja!työnantajan!sairausvakuutusmaksuissa!

(Yritys!työnantajana!2017).!Verotuksen!osalta!työntekijälle!maksettu!palkka!veroteN
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taan!hänen!henkilökohtaisena!ansiotulonaan,!kun!taas!yrittäjälle!maksettu!työkorvaN

us!voidaan!verottaa!myös!liikeN!tai!ammattitulona!(Poropudas!2014,!19–20).!!

!

5 Tutkimustulokset!

Kyselylomakkeeseen!vastasivat!FC!Haka!juniorit!ry,!FC!Kangasala!ry,!FC!Nokia!ry,!IkaaN

listen!Urheilijat!ry,!Jalkapalloseura!Tampere!United!ry,!Lammin!Veto!ry,!LeKiNfutis!

Lempäälän!Palloseura!ry,!Mouhijärven!Malli!ry,!Nokian!Palloseura!ry,!Parkunmäen!

Apassit!ry,!Parolan!Visa!ry,!Tampereen!Ilves!ry,!Tampereen!Kisatoverit!ry,!Tampereen!

Palloilijat!ry,!Tampereen!PeliNPojat!N70!ry,!Tervakosken!Pato!ry,!Toijalan!Pallo!N49!ry,!

Valkeakosken!Nappulaliiga!ry,!Vesilahden!Visa!ry,!Viialan!PeliNVeikot!ry,!VoimisteluN!ja!

Urheiluseura!Sääksjärven!Loiske!ry!sekä!Ylöjärven!Ilves!ry.!

5.1 Työntekijöiden!määrä!jalkapalloseuroissa!

Kuntien!myöntämä!tuki!on!yleensä!melko!vähäistä,!keskimäärin!vain!seitsemän!proN

senttia!seuran!tuloista!(Itkonen!&!Laine!2015,!123).!Kuntien!myöntämien!avustusten!

mennessä!enimmäkseen!harjoitusvuoroN!ja!varustemaksuihin!vaatii!uuden!työntekiN

jän!palkkaaminen!lähes!poikkeuksetta!opetusN!ja!kulttuuriministeriön!myönteisen!

seuratukipäätöksen.!

Tutkituista!jalkapalloseuroista!puolella!eli!11!seuralla!ei!ole!yhtään!työntekijää.!Näistä!

yhdeksän!sijaitsee!Pirkanmaan!maaseutukunnissa.!Kaksi!Tampereella!toimivaa!seuN

raa!taas!ovat!joukkuemäärältään!pieniä!seuroja.!Yhteenvetona!voi!todeta,!että!palkN

kaamista!selittäviä!tekijöitä!ovat!määrällisen!aineiston!analyysin!perusteella!seuran!

koko!ja!/!tai!maantieteellinen!sijainti!

Kyselylomakkeen!ensimmäisissä!kysymyksissä!on!selvitetty!päätoimisten!ja!sivutoiN

misten!työntekijöiden!määrää.!Vastaajista!14!seuraa!ilmoittaa,!että!niillä!ei!vielä!ole!

ollut!päätoimista!työntekijää,!kun!taas!kahdeksalla!jalkapalloseuralla!on!palkattuja!

työntekijöitä.!Näyttää!siltä,!että!seuroissa,!joissa!työskentelee!päätoiminen!työntekiN

jä,!useasti!työskentelee!myös!sivutoimisia!työntekijöitä.!Niistä!kahdeksasta!seurasta,!

joilla!on!päätoiminen!työntekijä,!kuusi!seuraa!on!palkannut!myös!sivutoimisen!työnN
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tekijän.!Tampereen!Ilves!erottuu!kaikissa!taulukoissa!muista!seuroista,!sillä!alueen!

suurseurana!se!on!työllistänyt!jatkuvasti!vähintään!kymmenen!työntekijää,!usein!

enemmänkin.!!

Seuraavassa!taulukossa!1!on!suoritettu!ristiintaulukointi,!jossa!jalkapalloseurat!on!

jaettu!isoihin!tai!keskisuuriin!sekä!pieniin!seuroihin.!Isoja!ja!keskisuuria!ovat!sellaiset!

seurat,!joilla!on!toimintaa!vähintään!kymmenen!eri!joukkueen!tai!junioriNikäluokan!

puolella.!Lisäksi!tähän!ryhmään!luetaan!joukkuemäärästä!riippumatta!ne,!joilla!on!

joukkue!Suomen!Palloliiton!alaisissa!valtakunnallisissa!sarjoissa.!Taulukosta!1!huoN

maa!sen,!että!pienillä!seuroilla!ei!ole!ollenkaan!työntekijöitä.!!

!

Taulukko!1.!Seuran!koon!vaikutus!työntekijöiden!määrään!

!

! Isot!tai!keskisuuret!seurat! Pienemmät!seurat! Kaikki!

! n!=!15! ! n!=!7! ! n!=!22!

! %! ! %! ! %!

0! 46,67! ! 100,0! ! 63,64! !

1! 33,33! ! 0! ! 22,73!

2! 13,33! ! 0! ! 9,09!

3! 0! ! 0! ! 0!

4!tai!>! 6,67! ! 0! ! 4,54!

Yhteensä! 100,0! ! 100,0! ! 100,0!

!

!

Niille!seuroille,!joilla!on!toimintaa!myös!muiden!lajien!kuin!jalkapallon!puolella,!on!

vielä!erikseen!muotoiltu!kysymykset,!joissa!on!tiedusteltu,!kuinka!monta!näistä!pääN

toimisista!ja!sivutoimisista!työntekijöistä!työskentelee!seuran!jalkapallotoiminnan!

parissa.!Yleisseurojen!päätoimisista!työntekijöistä!työskentelee!jalkapallotoiminnan!

puolella!36!ja!sivutoimisista!45!prosenttia.!
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5.2 Jalkapalloseurojen!palkkausmahdollisuudet!

OpetusN!ja!kulttuuriministeriön!myöntämästä!seuratuesta!on!muodostunut!tärkeä!

kriteeri,!kun!seurat!pohtivat!mahdollisuuksia!työntekijöiden!palkkaamiselle.!TutkiN

tuista!22!seurasta!14!on!hakenut!seuratukea,!kun!taas!kahdeksan!vastaa!kieltävästi.!!

!

 

 

Kuvio 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen hakeminen 

(n=22) 

 

Tulevaisuudessa!seuratuen!hakemista!suunnittelee!16!seuraa!eli!lähes!75!prosenttia!

seuroista.!Kiinnostuksen!seuratukea!kohtaan!huomaa!myös!niiden!11!seuran!vastaN

uksista,!joilla!ei!vielä!ole!palkattua!työntekijää:!näistä!seitsemän!ilmoittaa!aikeistaan!

hakea!seuratukea, jolloin!voisi!olettaa,!että!tulevaisuudessa!työntekijän!palkkaamiN

nen!voisi!olla!mahdollista.!Tämä!tulos!on!samansuuntainen!kuin!Suomen!Palloliiton!

Tampereen!piirin!edustajan!teemahaastattelussa!esittämä!arvio!siitä,!että!palkattuN

jen!työntekijöiden!määrä!on!vähitellen!kasvamassa. 

Seuroilta!on!tiedusteltu!myös!niiden!aikeita!palkata!tulevaisuudessa!uusia!työntekiN

jöitä!jalkapallotoiminnan!puolelle,!ja!vastaukset!jakautuvat!melko!tasaisesti!kymmeN

nen!jalkapalloseuran!suunnitellessa!uuden!työntekijän!palkkaamista.!Seuraavassa!

ristiintaulukoinnissa!on!etsitty!riippuvuutta!seuratuen!hakemisaikeiden!ja!palkkausN

suunnitelmien!väliltä.!Taulukosta!2!voi!nähdä!sen,!että!seuratukea!hakevista!vain!
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hieman!alle!kymmenen!prosenttia!ei!aio!palkata!työntekijää.!Teemahaastatteluista!

käy!ilmi,!että!seuratuki!on!monesti!se,!millä!palkkausta!lähdetään!suunnittelemaan,!

mutta!työsuhteen!jo!vakiinnuttua!löytyy!muitakin!rahoitusmahdollisuuksia,!kuten!

esimerkiksi!harrastajamäärän!kasvun!myötä!lisääntyneet!kausimaksut.!

!

!

Taulukko!2.!Seuratuen!hakemisaikeiden!vaikutus!palkkaussuunnitelmiin!

!

! Aikoo!hakea! ! Ei!aio!hakea! ! Kaikki!

! n!=!16! ! n!=!6! ! n!=!22!

! %! ! %! ! %!

Aikoo!palkata!!36,36! ! 9,09! ! 45,45! !

Ei!aio!palkata! 36,36! ! 18,18! ! 54,54!

Yhteensä! 72,72! ! 27,27! ! 100,0!

!

Uuden!työntekijän!palkkaaminen!johtaa!monesti!siihen,!että!seuran!toiminnan!voN

lyymi!kasvaa,!mikä!tarkoittaa!tapahtumien!lisääntymistä!ja!kiinnostuksen!kasvua!seuN

raa!kohtaan.!Teemahaastattelusta!selviää,!että!näin!on!käynyt!esimerkiksi!aktiivisesta!

junioritoiminnastaan!tunnetussa!FC!Kangasalassa,!jossa!lisenssipelaajien!määrä!kasN

voi!seitsemäänsataan,!jolloin!olisi!ollut!tarvetta!jo!kahdelle!päätoimiselle!työntekijälN

le.!Sama!on!havaittu!myös!valtakunnallisessa!seuratukea!koskevassa!tutkimuksessa,!

jota!on!esitelty!luvussa!3.2.!

Sekä!teemahaastatteluista!että!kyselytutkimuksen!kuviosta!5!ilmenee,!että!rahoitus!

on!selvästi!suurin!yksittäinen!syy,!minkä!vuoksi!uusia!työntekijöitä!ei!voida!palkata,!

vaikka!tarvetta!heille!olisi.!Siinä!mielessä!seuratuki!on!erityisesti!pienemmille!seuroilN

le!hyvin!tärkeä,!kun!ne!miettivät!palkkausmahdollisuuksia.!Seuratukea!haetaan!1–2!

vuoden!mittaiselle!ajanjaksolle,!mutta!seurojen!on!myös!mahdollista!tehdä!jatkohaN

kemuksia,!jos!seuralla!on!pidempiaikainen!hanke,!johon!liittyy!esimerkiksi!nuorisoN

toiminnan!kehittäminen.!
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Kuvio!5.!Suurimmat!haasteet!työntekijän!palkkaamiselle!(n=22)!

!

Yhdeksännessä!kysymyksessä!jalkapalloseuroja!on!pyydetty!arvioimaan!sitä,!mille!

osaNalueelle!ne!uuden!työntekijän!palkkaisivat.!Kuten!kuviosta!6!voi!huomata,!vastaN

ukset!jakautuvat!melko!tasaisesti!junioritoiminnan!organisoinnin!ja!valmennuksen!

ollessa!suosituimmat!vaihtoehdot.!Jokin!muu,!mikä!Nkohdassa!on!kaksi!vastausta,!

josta!toisessa!toivotaan!tutoria!valmentajille!ja!toisessa!yleistyöntekijää,!joka!huolehN

tisi!kaikista!taulukossa!esitetyistä!rooleista.!!

!

!

Kuvio!6.!Sopivin!osaNalue!työntekijän!palkkaamiselle!(n=22)!
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Seurojen!koko!ei!kuitenkaan!ollut!valinnan!selittävä!tekijä.!Valmentajista!ovat!kiinN

nostuneita!hyvin!erikokoiset!seurat!eri!puolilta!Hämettä!ja!Pirkanmaata.!JunioritoiN

minnan!organisoijaa!kaipaavista!lähes!kaikki!ovat!seuroja,!joilla!ei!vielä!ole!työntekiN

jää!entuudestaan.!Tulokset!vastaavat!luvussa!4.3!käsitellyn!Liikunnan!ja!kansanterN

veyden!edistämissäätiön!kyselyn!tuloksia,!joissa!yleisimpiä!seuratuella!palkattuja!

työnimikkeitä!ovat!nuorisoN!ja!valmennuspäällikkö.!Teemahaastatteluissa!sen!sijaan!

hallinnon!tarpeet!nousevat!esiin!selvemmin!kuin!kyselylomakkeen!vastauksissa.!

Erityisesti!tilapäisen!työvoiman!tarve!on!lisääntynyt,!sillä!sitä!käsittelevässä!kymmeN

nennessä!kysymyksessä!17!seuraa!eli!noin!kolme!neljäsosaa!vastanneista!ilmoittaa!

tarvitsevansa!tilapäistä!työvoimaa!esimerkiksi!tapahtumien!järjestelyihin,!verkkosivuN

jen!uudistamiseen!tai!markkinointiin!liittyen.!Teemahaastatteluissa!ilmenee,!että!

tilapäisen!työvoiman!tarve!on!ison!toimintavolyymin!seuroissa!ratkaistu!monesti!siN

ten,!että!erityistaitoja!vaativien!tehtävien!suorittajia!löytyy!oman!seuran!sisältä,!kuN

ten!haastateltavat!C!ja!D!teemahaastatteluissa!toteavat.!

5.3 Tulevaisuuden!toimintamallit!jalkapalloseuroissa!

Lomakehaastattelun!kolme!viimeistä!kysymystä!(11–13)!liittyvät!toiminnan!organiN

soimiseen!tulevaisuudessa.!Seuroilta!on!kysytty!kiinnostusta!yhteisen!työntekijän!

palkkaamiseen,!näkemystä!palkattujen!ja!vapaaehtoistyöntekijöiden!suhteesta!sekä!

halukkuutta!ulkopuolisten!ostopalveluiden!käyttöön.!

Rahoitus!on!suurin!haaste!päätoimisten!tai!sivutoimisten!työntekijöiden!palkkaukselN

le.!Yhteisestä!työntekijästä!ilmoittaa!olevansa!kiinnostunut!14!seuraa!eli!noin!64!proN

senttia!vastaajista.!Hyvä!esimerkki!tällaisen!yhteistyön!toteutumisesta!on!EteläN

Pirkanmaan!taitokoulu,!jonka!tavoitteena!on!kehittää!junioritoimintaa!omalla!alueelN

laan.!Sen!muodostavat!FC!Haka!juniorit,!Valkeakosken!Nappulaliiga,!LeKiNfutis,!SääksN

järven!Loiske,!Toijalan!Pallo!N49,!Viialan!PeliNVeikot,!Urjalan!Palloseura!ja!Vesilahden!

Visa.!Tähän!viittaavat!teemahaastatteluissa!haastateltavat!B!ja!C.!EPTK!palkkasikin!

alkuvuodesta!2016!yhteisen!kehityspäällikön,!jonka!toimenkuvaan!kuului!jäsenseuroN

jen!poikaN!ja!tyttöjuniorijoukkueiden!kehittäminen.!

Viimeistä!edeltävässä!kysymyksessä!seuroille!on!annettu!neljä!erilaista!vaihtoehtoa,!

joista!valita!jalkapallotoimintansa!organisoinnin!kannalta!sopivin!toimintamalli.!KuviN
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osta!7!näkyy,!että!eniten!kannatusta!saa!talkootyön!ja!1–2!palkatun!työntekijän!yhN

distelmä.!

!

!

!

Kuvio!7.!Jalkapallotoiminnan!pyörittämiseen!sopivimmat!toimintamallit!(n=22)!

!

Myös!kehitys!Tampereen!piirin!alueella!on!selvästi!menossa!kyselyn!suosituimman!

vaihtoehdon!suuntaan.!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!toiminnanjohtaja!Timo!

Korsumäki!toteaa,!että!päätoimisten!työntekijöiden!määrä!on!noussut!jonkin!verran!

2010Nluvun!alkuun!verrattuna,!mutta!tilanne!vaihtelee!vuosittain,!koska!osa!työtehN

tävistä!on!määräaikaisia.!Siksi!kovin!täsmällisiä!tilastoja!ei!ole!saatavilla,!mutta!vuosiN

en!2013!ja!2017!välillä!määrä!on!noussut!27:stä!32:een.!Toki!on!muistettava,!että!

näistä!työntekijöistä!lähes!puolet!työskentelee!Tampereen!Ilveksen!jalkapallotoiminN

nan!parissa.!

Työntekijän!palkkaaminen!ei!ole!kuitenkaan!ainoa!vaihtoehto!toiminnan!tehostamiN

seksi.!Kyselylomakkeen!viimeisessä!kohdassa!seuroille!on!esitetty!kysymys!kiinnosN

tuksesta!ulkopuolisia!ostopalveluita!tarjoavaa!yritystä!kohtaan.!Neljä!seuraa!ilmoittaa!

olevansa!erittäin!kiinnostuneita!ja!11!vastaajista!on!valmiita!harkitsemaan.!Tämä!

saattaa!olla!vaihtoehto!etenkin!nopeasti!kasvavalle!seuralle.!Teemahaastattelun!vasN

taaja!A!pitää!ostopalveluita!harkinnan!arvoisina!silloin,!kun!seuralla!on!paljon!erilaisia!
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tapahtumia!tai!turnauksia.!Suhtautumista!ostopalveluihin!on!tarkasteltu!taulukossa!

3,!jossa!seurat!on!jälleen!jaoteltu!isoihin!tai!keskisuuriin!ja!pieniin.!Koon!mukaiset!

jaottelukriteerit!on!esitelty!luvun!5.1!neljännessä!kappaleessa.!

!

Taulukko!3.!Seuran!koon!vaikutus!kiinnostukseen!ostopalveluita!kohtaan!

!

! ! !Isot!tai!keskisuuret!seurat! Pienemmät!seurat!!!!!!!!!!!!!!!Kaikki!

! ! !n!=!15! ! n!=!7! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n!=!22!

! ! !%! ! %! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!

Erittäin!kiinnostunut! !13,33! ! 28,57! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18,18!

Valmis!harkitsemaan! !60,0! ! 28,57! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50,00!

Ei!ajankohtaista!tällä!hetkellä!20,0! ! 42,86! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27,27!

Ei!sopisi!meille! !6,67! ! 0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4,55!

Yhteensä! ! !100,0! ! 100,0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100,0!

!

Taulukossa!näkyy,!että!isompien!ja!keskisuurten!kiinnostus!ostopalveluihin!on!suuN

rempi.!Kielteisesti!niihin!suhtautuu!ainoastaan!noin!27!prosenttia,!mutta!pienistä!

seuroista!noin!43!prosenttia.!Pienten!seurojen!vastauksia!kyselyssä!selittänee!niiden!

taloudellinen!tilanne.!Teemahaastatteluissa!käy!ilmi,!että!joissakin!seuroissa!ostopalN

veluiden!käyttäminen!on!lähinnä!kustannuskysymys.!Yksi!ulkoistamisen!muoto!on!

kuitenkin!jo!varsin!yleinen:!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!toiminnanjohtajan!

Timo!Korsumäen!mukaan!kirjanpito!on!usein!ulkoistettu!ammattilaiselle.!Hän!uskoo!

syynä!olevan!palkkahallinnon!vaatimusten!kasvu.!

!

6 Nykyisen!toimintamallin!kehittämismahdollisuudet!

Seuratyö!on!palkatonta!vapaaehtoistyötä.!Lähes!kaikissa!jalkapalloseuroissa!

toimintaa!pyörittävät!avainhenkilöt!tekevät!seuratöitä!omien!siviilitöidensä!ohella.!

Tämä!tarkoittaa!monesti!sitä,!että!seuraan!liittyvät!tehtävät!hoidetaan!normaalin!

virkaNajan!ulkopuolella!vielä!työpäivän!jälkeen.!Tilanne!on!haastava!siksi,!että!samat!

ihmiset!saattavat!tehdä!vapaaehtoistyötä!useita!vuosia!putkeen,!kuten!
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teemahaastattelujen!vastaajat!toteavat.!Vastaaja!D!pohtii,!että!varsinkaan!

pitkäaikaisiin!vapaaehtoistehtäviin!ei!tahdo!ihmisiä!enää!saada!mukaan,!vaan!samat!

henkilöt!toimivat!seuroissa!vuosikymmenestä!toiseen.!Tällöin!riskinä!on!

vastuuhenkilöiden!uupuminen.!Tässä!mielessä!jo!yksikin!seuratuella!palkattu!

työntekijä!vähentäisi!vapaaehtoistyöntekijöiden!työmäärää!huomattavasti,!samalla!

jalkapalloseuran!toiminta!tietenkin!tehostuisi!kaikilla!tavoin.!!

Kaikilla!seuroilla!ei!kuitenkaan!ole!mahdollisuuksia!työntekijän!palkkaamiseen,!kuten!

selviää!kyselylomakkeen!kysymyksissä!6–8,!joissa!on!tiedusteltu!aikeita!seuratuen!

hakemiseen!ja!työntekijän!palkkaamiseen!sekä!palkkauksen!suurimpia!esteitä.!

Tällaisessa!tilanteessa!oleva!seura!voisi!kuitenkin!yrittää!ratkaista!asian!toisella!tapaa.!

Uutta!työvoimaa!voisi!rekrytoida!kahdesta!eri!suunnasta.!Koski!(2000a)!arvelee,!että!

seuran!sisäpiiriläisten!ja!kenties!jo!äärirajoilla!toimivien!aktiivien!lisäksi!potentiaalia!

voisi!löytyä!näiden!ryhmien!ulkopuolelta!“turistien!ja!muukalaisten”!ryhmistä.!Niillä!

hän!tarkoittaa!ihmisiä,!jotka!ovat!seuran!jäseniä,!mutta!eivät!kuitenkaan!aktiivisesti!

mukana!toiminnassa.!Tällaisten!ihmisten!tavoittaminen!vaatisi!sen,!että!joku!

keskittyisi!ottamaan!heihin!yhteyttä!ja!tuomaan!mukaan!seuran!toimintaan,!jolloin!

uuteen!ryhmään!liittymisen!kynnys!madaltuisi.!(Koski!2000a,!54.)!

Toinen!mahdollisesti!hyödynnettävissä!oleva!suunta!voisi!olla!seuran!omat!nuoret,!

opiskeluiässä!olevat!pelaajat.!Esimerkiksi!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!

kolmannella!divisioonatasolla!pelaa!paljon!joukkueita,!joiden!ikärakenne!muodostuu!

opiskeluikäisistä!1980Nluvun!loppupuolella!tai!1990Nluvun!alussa!syntyneistä!

pelaajista.!Monilla!pelaajilla!saattaisi!olla!omien!opintojen!kautta!paljon!sellaista!

ammatillista!osaamista,!jota!voisi!hyödyntää!myös!käytännön!seuratyössä.!Samalla!

tietenkin!laatu!paranisi,!jos!vaikkapa!digitaalista!markkinointia!opiskellut!alkaisi!

toteuttamaan!sitä.!Tällaisen!toimintatavan!hyödyntäminen!edellyttäisi!seuralta!

kuitenkin!sitä,!että!se!pystyisi!tarjoamaan!jotain!vastinetta!tehdystä!työstä.!!

Auld!ja!Cuskelly!(2012,!260)!tuovat!esiin!seuratoimintaa!uhkaavana!tekijänä!

vapaaehtoistyöntekijöiden!väsymisen.!Sama!asian!on!nostanut!esille!Kiseleff!(2017)!

YLE!Uutisissa!marraskuussa!2017!julkaistussa!urheiluNuutisessa,!jossa!on!haastateltu!

lahtelaisten!urheiluseurojen!edustajia.!Jalkapalloseura!FC!Kuusysin!hallituksen!
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edustajan!yksi!peloista!on,!ettei!kymmenen!vuoden!päästä!ole!enää!läheskään!samaa!

määrää!toimivia!urheiluseuroja.!(Kiseleff!2017.)!!

Lasten!ja!nuorten!liikkumisen!kannalta!tällaiset!näkymät!eivät!ole!hyviä,!joten!muun!

muassa!jalkapalloseurojen!täytyy!jatkuvasti!miettiä!uudenlaisia!mahdollisuuksia!

toiminnan!tehostamiseksi.!Jalkapallon!suosio!on!kuitenkin!jatkuvasti!kasvanut,!ja!se!

onkin!SLU:n!vuosina!2009–2010!teettämän!tutkimuksen!mukaan!3–18Nvuotiaiden!

lasten!ja!nuorten!suosituin!liikuntalaji!217!000!harrastajalla!(Itkonen!&!Laine!2015,!

191).!

Yhtenä!ongelmana!on!mainittu!varainkeruun!muuttuminen!entistä!haastavammaksi,!

sillä!vapaaehtoisia!talkootyöntekijöitä!ei!tahdo!enää!löytyä.!Monesti!unohtuu,!että!

palkatut!työntekijät!voivat!vaikuttaa!nimenomaan!talkootyön!organisointiin.!Tämän!

on!havainnut!muun!muassa!haastateltava!B,!joka!toteaa,!että!mikäli!yhdelle!tai!kahN

delle!työntekijälle!aletaan!maksamaan,!laskee!helposti!muiden!innokkuus!talkootöitä!

kohtaan.!

Lahdessa!tätä!ongelmaa!on!lähestytty!siten,!että!seurat!ovat!laajentaneet!yhteistyötä!

esimerkiksi!juuri!talkootöiden!puolelle,!jolloin!ne!ovat!saaneet!kokoon!ryhmän,!joka!

pystyy!toteuttamaan!isompiakin!talkoohankkeita!(Kiseleff!2017).!Tällainen!

talkooyhteistyö!voisi!olla!mahdollista!myös!Pirkanmaan!ja!Hämeen!alueen!

jalkapalloseuroille.!!

Talkootyön!vähenemisen!vuoksi!seuroissa!joudutaan!nostamaan!harrastusmaksuja,!

mikä!ei!ole!ihanteellinen!vaihtoehto,!kun!puhutaan!lasten!ja!nuorten!liikunnasta.!

Haastateltava!A!tekee!teemahaastattelussa!tähän!liittyvän!kehittämisehdotuksen,!

joka!saattaisi!samalla!ratkaista!monta!muutakin!ongelmaa.!Yhteistyö!yli!lajirajojen!on!

lisääntynyt,!mutta!ei!vielä!riittävästi.!A!esittää!8!N!9Nvuotiaisiin!asti!ulottuvan!

monilajisen!toimintamallin!käyttöön!ottamista.!Siinä!mallissa!esimerkiksi!kaksi!

sisäpalloseuraa!pyörittäisi!yhteiseen!lukuun!toimintaa!yhdellä!kausimaksulla,!joka!

kattaisi!molempien!lajien!pelikaudet.!Harjoittelua!pystyisi!hyvin!yhdistämään,!koska!

oheisharjoitteluun!liittyvät!asiat!syvenevät!vasta!vanhemmissa!junioriNikäluokissa.!

Myös!FC!Kuusysin!valmennuspäällikkö!kannattaa!lajien!välistä!valmentajayhteistyötä,!

jolloin!lasten!monipuolinen!liikkuminen!korostuisi!entisestään!(Kiseleff!2017).!
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Monipuolisten!liikuntaharrastusten!tuomat!edut!eivät!ole!ainoita,!joita!haastateltava!

A:n!esittämällä!mallilla!saavutettaisiin.!Tällöin!juniorien!vanhempien!rahoittamat!

kausimaksut!olisivat!maltillisempia!ja!eri!lajeissa!olisi!todennäköisesti!entistä!

enemmän!junioritoimintaa.!Tämä!tarkoittaisi!samalla!toiminnan!volyymin!kasvua,!

jolla!taas!saattaisi!olla!yhteys!parempiin!työllistymismahdollisuuksiin!eri!

urheiluseurojen!puolella.!

Seuran!sisäisten!asioiden!ohella!ulkopuolisia!haasteita!on!tuottanut!

harjoitusvuorojen!riittämättömyys,!joka!osaltaan!vaikuttaa!jalkapalloseuran!

toimintamahdollisuuksiin.!Hämeen!ja!Pirkanmaan!alueella!kunnat!jakavat!oman!aluN

eensa!kenttävuorot!eri!seurojen!kesken.!Luonnollisesti!mitä!enemmän!seuroja,!sitä!

haastavampaa!on!riittävien!harjoitteluolosuhteiden!järjestäminen.!

Esimerkiksi!FC!Kangasala!lukeutuu!tällä!hetkellä!Suomen!suurimpiin!junioriseuroihin.!

Seuralla!on!kaikki!ikäryhmät!laskettuna!lähemmäs!kaksikymmentä!eri!joukkuetta!

(Joukkueet!2018).!Kangasalan!alueella!ongelma!korostuu,!sillä!kunnan!alueella!ei!vieN

lä!toistaiseksi!ole!ainuttakaan!tekonurmikenttää.!Tämä!asettaa!suuria!haasteita!eriN

tyisesti!varhain!keväällä!alkavaan!harjoitteluun,!sillä!nurmikentät!ovat!yleensä!käyN

tettävissä!aikaisintaan!toukokuun!puolivälin!aikoihin.!Seura!onkin!joutunut!hankkiN

maan!lisää!kenttävuoroja!Kangasalan!naapurikunnasta!Orivedeltä.!

Kangasalan!tavoin!monessa!muussakin!kunnassa!seuroja!ja!eri!junioriNikäluokkia!on!jo!

niin!paljon,!ettei!kaikille!pystytä!tarjoamaan!riittäviä!harjoitteluolosuhteita.!Toisaalla!

vuoroja!saattaa!vastaavasti!jäädä!yli.!Hölsömäki!(2008)!tuo!esille!

yhteistoimintaverkoston!luomat!mahdollisuudet,!joilla!ongelmaa!pystyttäisiin!ainakin!

jossain!määrin!ratkaisemaan.!Hän!arvelee,!että!naapurikuntien!resurssit!kunnan!eri!

hallintosektoreilla!saattaisivat!täydentää!toisiaan!siten,!että!laajemmalla!alueella!

saadaan!aikaan!huomattavasti!laadukkaampi!ja!toimivampi!kokonaisuus!kuin!

yksittäisessä!kunnassa!(Hölsömäki!2008,!24–25.)!!

Jalkapalloseurojen!puolella!tämä!voisi!tarkoittaa!sitä,!että!esimerkiksi!juuri!

naapurikunnat!Kangasala!ja!Orivesi!tarjoaisivat!kenttävuoroja!molempien!alueiden!

seuroille.!Yksittäisen!jalkapallokentän!täyttöaste!nousisi,!mutta!myös!

harjoitteluolosuhteet!paranisivat.!Kuluva!vuosikymmen!on!muutenkin!ollut!
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kuntaliitosten!aikaa,!joten!sillä!saattaa!olla!vaikutuksensa!tulevina!vuosina!

(Hölsömäki!2008,!68).!

Jalkapalloseurojen!määrän!kasvaessa!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piirin!alueella!

on!jatkossa!entistä!suurempi!määrä!pieniä!seuroja,!joilla!on!toimintaa!korkeintaan!

viidessä!eri!ikäluokassa.!Tällöin!on!selvää,!että!rahoitus!ei!riitä!päätoimisen!

työntekijän!palkkaamiseen.!Tällaisten!seurojen!kannattaisi!kuitenkin!hyödyntää!

enemmän!alueellisen!yhteistyön!mahdollisuuksia,!kuten!EteläNPirkanmaan!

jalkapalloseurojen!kesken!on!tehty.!PohjoisNPirkanmaalta!löytyy!joitakin!pienempiä!

seuroja,!mutta!resursseja!yhdistämällä!silläkin!alueella!voisi!olla!mahdollisuus!

yhteisen!työntekijän!palkkaamiseen,!mikä!vauhdittaisi!seurojen!toimintaa.!

Mielenkiintoisena!havaintona!voikin!nostaa!esille!haastateltujen!seurojen!kiinnostukN

sen!yhteistoimintaa!kohtaan.!Jalkapalloseurojen!maksama!korvaus!ohjausN!tai!valN

mennustoiminnasta!voi!olla!työkorvausta,!mikäli!valmentajan!roolissa!toimii!ennakN

koperintärekisteriin!liittynyt!itsenäinen!yrittäjä.!Tällainen!yhteistoiminta!saattaisi!olla!

hyvä!vaihtoehto!sellaisille!jalkapalloseuroille,!joilla!ei!ole!yksin!resursseja!palkkaukN

seen!tai!joilla!on!aktiivista!junioritoimintaa!useissa!eri!ikäluokissa.!Junioripuolella!on!

jatkuva!pula!pätevistä!valmentajista,!jolloin!juniorivalmennuksen!laatu!paranisi,!kun!

saatavilla!olisi!valmentajatutkintoja!suorittanut!vahvan!lajitaustan!omaava!henkilö.!!

Yhteisen!työntekijän!palkkaamiseen!sijasta!yhteistyön!voisi!ulottaa!ulkopuoliselta!

yritykselta!hankittuun!ostopalveluun.!Työnkuva!voisi!olla!nykyistä!laajempi,!eikä!aina!

pelkästään!ohjausN!tai!valmennustoimintaan!keskittyvä.!Tämä!nousee!esiin!

kyselylomakkeen!yhdeksännessä!kysymyksessä,!jossa!työntekijöille!on!tarvetta!niin!

valmennustehtävissä,!junioritoiminnan!organisoinnissa,!markkinoinnissa!kuin!

hallinnon!puolella.!Haastatteluissa!mainitaan,!että!myös!tilapäisen!työvoiman!tarve!

on!lisääntynyt.!Tällainen!tilanne!voisi!avata!uusia!mahdollisuuksia!yrittäjyyden!

puolella!liikuntaNalan!koulutuksen!hankkineiden!ihmisten!keskuudessa.!Alueen!

jalkapalloseurat!vaikuttavat!myös!olevan!kiinnostuneita!tällaisia!palveluita!

tarjoavasta!yritystoiminnasta.!LiikuntaNala!on!kuitenkin!niitä!harvoja!toimialoja,!jotka!

ovat!lamankin!aikana!kasvaneet,!mikä!selviää!Tilastokeskuksen!ylläpitämästä!vuoden!

2011!yritysrekisterin!vuositilastoista!(Huotari,!Nieminen,!Tuokkola!&!Törmä!2013,!

18).!
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Alle!on!koottu!edellä!esitetyt!kehittämismahdollisuudet!jalkapalloseurojen!toiminnan!

tehostamiseksi:!

• Seuratuella!palkattu!työntekijä!

• Henkilöstöjohtamisen!mallien!hyödyntäminen!

• Epäaktiivisten!jäsenien!tavoittaminen,!omien!pelaajien!ammatillisen!osaamiN

sen!hyödyntäminen!

• Jalkapalloseurojen!talkooyhteistyö!varainkeruun!välineenä!

• 8N9Nvuotiaisiin!junioreihin!asti!ulottuvan!monilajisen!toimintamallin!hyödynN

täminen!

• Harjoitusvuorojen!lisääminen!kuntien!yhteistoimintaverkostoa!rakentamalla!

• Yhteistoimintamallien!kartoittaminen!jalkapalloseurojen!kesken!palkkaukseen!

tai!ulkopuoliseen!ostopalveluun!liittyvissä!vaihtoehdoissa!

!

7 Pohdinta!

Tutkimuksen!tavoitteena!oli!selvittää,!minkälaiset!ovat!Suomen!Palloliiton!

Tampereen!piirin!alaisten!jalkapalloseurojen!mahdollisuudet!päätoimisten!tai!osaN

aikaisten!työntekijöiden!palkkaamiseen,!ovatko!ne!kiinnostuneita!ulkopuolisista!

ostopalveluista!ja!mitä!kokonaan!uusia!mahdollisuuksia!jalkapallotoiminnan!

pyörittämiselle!olisi.!Tutkimustuloksista!selvisi!vastaus!edellä!esitettyihin!

kysymyksiin.!Ne!kuvaavat!jalkapalloseurojen!tämänhetkistä!tilannetta!yhden!piirin!

alueella.!

Sekä!kyselytutkimuksesta!että!teemahaastatteluista!ilmeni,!että!kiinnostusta!

työntekijöiden!palkkaamista!kohtaan!on,!mutta!rahoitus!aiheuttaa!omat!haasteensa.!

Myös!seuran!koko!on!palkkaukseen!vaikuttava!tekijä.!Pienemmät!seurat!eivät!vielä!

pysty!palkkaamaan!työntekijöitä,!mutta!keskisuurilla!seuroilla!alkaa!jo!olla!vähintään!

yksi!palkattu!työntekijä.!Piirin!suurimmilla!seuroilla!työntekijöitä!on!jo!useita.!

Vapaaehtoistyön!osuus!koettiin!kuitenkin!seurasta!riippumatta!tärkeäksi.!

Tehokkaimmaksi!toimintamalliksi!arvioitiin!kyselyssä!1–2!palkatun!työntekijän!ja!

vapaaehtoistyöntekijöiden!yhdistelmä.!Myös!yhteisen!työntekijän!palkkaaminen!

kiinnosti!kyselyssä!suurta!osaa!seuroista.!

Ulkopuolisia!ostopalveluita!pidettiin!tulevaisuudessa!yhtenä!mahdollisena!

vaihtoehtona,!mutta!myös!näiden!kohdalla!esiin!nousevat!kustannuskysymykset.!

Isommat!seurat!pystyvät!erilaisia!palveluita!todennäköisesti!hankkimaan,!mutta!



36!

!

!

pienille!seuroille!niiden!käyttö!ei!vielä!ole!ajankohtaista.!Kirjanpito!on!yksittäinen!

osaNalue,!jossa!ulkoistamista!on!jo!tähän!mennessä!tehty.!!

Tutkimusaineistoa!oli!kerätty!niin!kvalitatiivisin!kuin!kvantitatiivisin!menetelmin.!

Tutkimuksen!luotettavuutta!lisää!triangulaatio.!Eri!menelmin!kerätyistä!aineistoista!

ilmeni!samansuuntaisia!asioita.!Teemahaastatteluiden!ja!kyselylomakkeen!kautta!

saadut!tulokset!alkoivat!saturoitua.!

Laadullisen!tutkimuksen!luotettavuuden!arvioinnille!ei!ole!yksiselitteisiä!kriteereitä,!

mutta!jo!suunnitteluvaiheessa!oli!otettava!huomioon!tietyt!seikat!luotettavuuden!

takaamiseksi.!Teemahaastatteluihin!valitut!informantit!olivat!merkittävän!

jalkapallotaustan!omaavia!ihmisiä.!Haastattelut!äänitettiin!ja!litteroitiin.!!

Teemahaastatteluilla!kerätty!aineisto!ja!siitä!tehdyt!päätelmät!luetutettiin!

haastatelluilla!oikein!tehdyn!tulkinnan!varmistamiseksi.!Luotettavuuden!lisäämiseksi!

tutkimustuloksia!esiteltiin!ulkopuoliselle!asiantuntijalle!ja!verrattiin!hänen!

näkemyksiään!piirin!tilanteesta!kerättyihin!tutkimustuloksiin.!

Määrällisen!tutkimuksen!validiteettiin!pyrittiin!kyselytutkimuksen!huolellisella!

suunnittelulla.!Kyselylomake!oli!suunniteltu!siten,!että!kerätty!aineisto!vastasi!

tutkimuskysymyksiin.!Tutkimuksella!on!sisäistä!validiteettia,!mutta!ulkoinen!

validiteetti!ei!ole!yksiselitteinen.!Tulokset!ovat!sikäli!yleistettävissä,!että!ne!

kuvastavat!rajatun!alueen!tilannetta!tällä!hetkellä.!!

Reliabiliteettia!vahvistaa!se,!että!kysymykset!olivat!selkeästi!mitattavia!asioita!

yksiselitteisine!vastausvaihtoehtoineen!ja!tutkimuksen!vaiheet!on!huolellisesti!

dokumentoitu.!Toistettaessa!vastaukset!olisivat!todennäköisesti!samanlaisia,!mikäli!

kyselytutkimusten!välillä!ei!olisi!pitkä!aika.!Reliabiliteettia!kuitenkin!heikentää!

tutkittavan!ilmiön!muuttuminen.!Vapaaehtoistyön!ja!palkatun!henkilöstön!välinen!

suhde!on!jatkuvassa!muutoksessa,!joten!muutaman!vuoden!päästä!tulokset!eivät!

enää!todennäköisesti!olisi!samanlaisia.!

Kyselytutkimus!lähetettiin!jalkapalloseurojen!johtaville!toimihenkilöille.!Niille!

seuroille,!joilta!vastausta!ei!saatu!ensimmäisellä!kerralla,!lähetettiin!erillinen!

muistutus!kyselystä!ja!kyselylomake!vielä!myöhemmin!uudelleen.!Rajauksen!piiriin!

kuuluneita!tutkittavia!seuroja!oli!35,!joista!kaikkiaan!22!seuraa!vastasi.!

Vastaamattomien!joukko!muodostui!suurimmaksi!osaksi!isoista!tai!keskisuurista!
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seuroista,!mutta!niiden!joukossa!oli!myös!kaksi!pientä!seuraa.!Tämä!näkynee!ainakin!

palkatun!henkilöstön!määrää!koskevissa!kysymyksissä,!joissa!pienten!ja!isojen!tai!

keskisuurten!seurojen!välillä!oli!jo!nyt!selvä!ero.!Se!olisi!todennäköisesti!vain!

kasvanut.!

Palkattujen!työntekijöiden!määrän!kehitys!Tampereen!piirin!alueella!on!

samankaltainen!kuin!muidenkin!piirien!alueilla!lukuun!ottamatta!Helsinkiä!ja!

Uuttamaata.!Tämä!arvio!perustuu!keskusteluun!Palloliiton!asiantuntijan!kanssa,!jolla!

oli!tietoja!lajiliiton!koko!maata!koskevista!luvuista.!

Tutkimuskohteena!olevalla!Tampereen!piirin!alueella!näkyy!sama!

totaalistumiskehitys,!jota!on!käsitelty!liikuntakulttuurin!ja!urheilun!kehityspiirteenä!

valtakunnallisella!tasolla.!Myös!jalkapallon!puolella!toiminta!ammattimaistuu,!mistä!

on!osoituksena!lisääntynyt!työntekijöiden!palkkaaminen,!mutta!yhä!edelleen!jopa!

aivan!ylimmillä!sarjatasoilla!toimivissa!jalkapalloseuroissa!tarvitaan!

vapaaehtoistyöntekijöiden!panosta.!

!

!
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Liitteet!

Liite!1. Teemahaastattelu!jalkapalloseurojen!edustajille!

!

• Onko!seurassanne!tällä!hetkellä!kuinka!monta!päätoimista!työntekijää?!

• Oletteko!harkinneet!uusien!päätoimisten!työntekijöiden!palkkaamista?!

• Minkälaiseksi!koet!oman!viikoittaisen!työmääräsi?!

• Onko!seurassa!tilapäisen!työvoiman!tarvetta!esimerkiksi!tapahtumien!järjestelyihin,!

verkkosivujen!uudistamiseen!tai!markkinointiin!liittyen?!

• Jos!tällaista!tarvetta!olisi,!toivoisitteko!apua!Suomen!Palloliiton!Tampereen!piiriltä!

vai!kokonaan!ulkopuoliselta!toimijalta,!esimerkiksi!näihin!erikoistuneelta!yritykseltä?!

• Osuuko!vuoteen!jokin!seuran!kannalta!erityisen!kiireinen!ajanjakso,!ja!mikä!tekee!siiN

tä!kiireisen?!

• Onko!yhdistyksen!kuluN!ja!matkakorvauksiin!sekä!palkanmaksuun!ja!palkkioihin!liittyN

vä!lainsäädäntö!riittävän!selkeää?!

• Jos!ei!ole,!mitä!haluaisit!sen!osalta!muuttaa?!

• Mitä!eri!avustuksia!tai!tukia!seuranne!tällä!hetkellä!saa?!

• Millä!muulla!tavoin!seuran!toimintaa!rahoitetaan?!

• Toimiiko!nykyinen!malli,!missä!urheiluseuroja!pyöritetään!hyvin!pitkälti!vapaaehtoisN

voimin?!

• Mikäli!se!ei!toimi,!niin!mihin!suuntaan!haluaisit!kehityksen!menevän?!

• Tarjoaako!kunta!seurallenne!riittävät!toimintaedellytykset!esimerkiksi!olosuhteiden!

osalta?!

• Teettekö!jotain!yhteistyötä!muiden!pirkanmaalaisten!jalkapalloseurojen!kanssa,!ja!

mikäli!teette,!niin!minkälaista!yhteistyö!on?!

• Minkälaisena!näet!seuran!toiminnan!5–10!vuoden!kuluttua?!

!

!

!
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Liite!2. Kyselylomake!jalkapalloseurojen!edustajille!

!

1.!Kuinka!monta!palkattua!päätoimista!työntekijää!seurassanne!on!tällä!hetkellä?!

• 0!

• 1!

• 2!

• 3!

• 4!tai!enemmän!

!

2.!Kuinka!monta!palkattua!osaNaikaista!tai!sivutoimista!työntekijää!seurassanne!on!

tällä!hetkellä?!

• 0!

• 1!

• 2!

• 3!

• 4!tai!enemmän!

!

Kysymykset!3!ja!4!koskevat!vain!niitä!seuroja,!joilla!on!toimintaa!myös!muissa!lajeissa!

kuin!jalkapallossa!ja!futsalissa.!

!

3.!Kuinka!monta!palkatuista!päätoimisista!työntekijöistä!työskentelee!jalkapallotoiN

minnan!parissa?!

• 0!

• 1!

• 2!

• 3!

• 4!tai!enemmän!

!

4.!Kuinka!monta!palkatuista!osaNaikaisista!tai!sivutoimisista!työntekijöistä!työskenteN

lee!jalkapallotoiminnan!parissa?!

• 0!

• 1!

• 2!

• 3!

• 4!tai!enemmän!

!
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5.!Oletteko!hakeneet!opetusN!ja!kulttuuriministeriön!myöntämää!seuratukea?!

• Kyllä!

• Ei!

!

6.!Aiotteko!tulevaisuudessa!hakea!opetusN!ja!kulttuuriministeriön!myöntämää!seuraN

tukea?!

• Kyllä!

• Ei!

!

7.!Oletteko!suunnitelleet!uusien!jalkapallotoiminnan!parissa!työskentelevien!työnteN

kijöiden!palkkaamista?!

• Kyllä!

• Ei!

!

8.!Minkä!seuraavista!koette!suurimpana!haasteena!työntekijän!palkkaamiselle?!

• Rahoitus!

• Vähäinen!työmäärä!

• Sopivan!työvoiman!puute!

• Vaikeaselkoiset!palkkauskäytännöt!

• Jokin!muu,!mikä?!

!

9.!Jos!teillä!olisi!mahdollisuus!palkata!työntekijä,!minkä!seuraavista!valitsisitte?!

• Junioritoiminnan!organisointi!

• Seuran!hallinto!

• Markkinointi!

• Valmennus!

• Jokin!muu,!mikä?!

!

10.!Onko!seuranne!jalkapallotoiminnassa!tilapäisen!työvoiman!tarvetta!esimerkiksi!

tapahtumien!järjestelyihin,!verkkosivujen!uudistamiseen,!markkinointiin!tms.!liittyN

en?!

• Kyllä!

• Ei!

!
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11.!Olisitteko!kiinnostuneita!palkkaamaan!saman!alueen!seurojen!kanssa!yhteisen!

työntekijän?!

• Kyllä!

• Ei!

!

12.!Mikä!seuraavista!malleista!sopisi!parhaiten!seuranne!jalkapallotoiminnan!pyöritN

tämiseen?!

• Talkootyöhön!perustuva!toimintamalli!

• Talkootyön!ja!1–2!palkatun!työntekijän!yhdistelmä!

• Talkootyön!ja!3–4!palkatun!työntekijän!yhdistelmä!

• Palkatut!työntekijät!

!

13.!Miten!suhtautuisitte!projektiN!tai!tapahtumakohtaisten!ostopalveluiden!käyttöön,!

jos!jokin!yritys!näitä!tarjoaisi?!

• Erittäin!kiinnostunut!

• Valmis!harkitsemaan!

• Ei!ajankohtaista!tällä!hetkellä!

• Ei!sopisi!meille
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Liite!3. Teemahaastattelu!Suomen!Palloliiton!edustajalle!

!

• Oletteko!huomanneet!muutoksia!seurojen!palkkaaman!henkilöstön!määrässä?!Onko!

esimerkiksi!talkootyön!puolella!tapahtunut!jotakin!isompia!muutoksia!vai!onko!se!

pysynyt!ennallaan?!

• OpetusN!ja!kulttuuriministeriön!myöntämä!seuratuki!on!viime!vuosina!yleistynyt!urN

heiluseurojen!puolella!ja!jalkapalloseurat!ovat!tutkimuksien!mukaan!suurin!yksittäiN

nen!tukea!saanut!lajiryhmä.!Näkyykö!seuratuen!yleistyminen!seurojen!toiminnassa!

jollakin!konkreettisella!tavalla!verrattuna!vaikkapa!edelliseen!vuosikymmeneen?!

• Osaatteko!arvioida,!ovatko!seurojen!toimintaedellytykset!esimerkiksi!palkkauksen!

osalta!samanlaiset!myös!muiden!piirien!alueella!vai!onko!näissä!havaittu!joitakin!selN

viä!alueellisia!eroja?!

• Minkälaista!apua!seurat!yleensä!kaipaavat!piiriltä?!

• Yhtenä!teemahaastattelun!kysymyksenä!seuroilta!tiedusteltiin,!tekevätkö!ne!keskeN

nään!yhteistyötä!ja!minkälaista!tuo!yhteistyö!on.!Miten!itse!näette!asian,!tulisiko!

seurojen!hyödyntää!erilaisia!yhteistyömahdollisuuksia!ja!minkälaisia!ne!esimerkiksi!

voisivat!olla!Palloliiton!näkökulmasta?!Jos!on!jokin!hyvä!esimerkki!yhteistyökuviosta!

viimeisiltä!vuosilta,!sen!voi!tässä!yhteydessä!mainita.!

• Miten!suhtautuisitte!seuroille!ulkopuolisia!ostopalveluita!tarjoaviin!yrityksiin?!OletN

teko!huomanneet,!että!jokin!taho!olisi!alkanut!sellaisia!tarjoamaan!ja!jos!ei,!niin!voiN

siko!tällaiselle!olla!tulevaisuudessa!tarvetta?!

!

!


