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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to survey the competence of the target group 
also known as members of the sports club to find potential volunteers and 
conditions for development for the mandator. The mandator of this study 
is a local sport club association Steelers.  
 
The theoretical parts of the study consist of the basics of associations and 
business development. The research was conducted with a competence 
inventory and the data was analyzed with quantitative methods. Qualita-
tive methods are used to endorse the quantitative methods. The results 
showed that the main motivation to volunteer is to see how your own child 
evolves as a floorball player. The overall picture and the reason why people 
do not volunteer in sport clubs can be created from the gathered results.   
 
The target group participated well in the thesis work thus the study is reli-
able and comprehensive. The target group had an opportunity to give sug-
gestions for the future and express their own opinion about the current 
state of the sport club. The solutions to the problems are that the manda-
tor should hire more professionals, some volunteer’s authority should be 
removed, inequality should be reduced and notifying the members should 
be improved. 
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1 JOHDANTO 

Urheilu on tarjonnut mahdollisuuksia suomalaisille jo vuosisatoja. Sadat 
tuhannet suomalaiset joko harrastavat jotakin lajia tai toimivat vapaaeh-
toisina urheilun parissa. Urheilulla on suuri rooli yhteiskunnassa yhteisölli-
syyden luojana sekä kansalaisten kunnon ylläpitäjänä. Suomessa tällä het-
kellä toimii noin 10 000 seuraa, joista vanhin on perustettu jo ennen maan 
itsenäistymistä. (Koski, 2013.)  
 
Kansalaistoimintana pidettyä vapaaehtoisuutta on ollut järjestöjen parissa 
jo 1800-luvulla. Toiminta on vuosikymmenien varrella muuttanut luonnet-
taan ja 2000-luvulla noin 37 % suomalaisista osallistuu johonkin vapaaeh-
toistoimintaan. Kansalaisten vapaaehtoistoiminta on aina ollut riippuvai-
nen yhteiskunnan nykytilanteesta sekä yhteiskunnassa tapahtuvista asi-
oista. (Raninen, Raninen, Toni & Tornaeus, 2008, s.14.) 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö toteutetaan urheiluseura Steelers ry:n toiveesta Hä-
meen ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä. Toimeksiantaja toivoo työn 
avulla löytävänsä seuralleen vapaaehtoisia toimijoita eri työtehtäviin.  
 
Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena opinnäytetyönä, johon sisäl-
tyy kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimuksen 
menetelmiä tukee sekä täydentää kvalitatiivisen tutkimuksen menetel-
mät, eli tärkeimpiä numeerisesti analysoituja tuloksia avataan sanallisesti. 
Työ koostuu teoriaosuuksista, joissa on perehdytty järjestötoiminnan va-
paaehtoisuuteen sekä strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Työhön 
sisältyy myös tutkimuksen vaiheet ja tulokset.  
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
 
- Miten toimintaa on mahdollista kehittää ja uudistaa osaamiskartoitus-

ten avulla? 
- Mitkä ovat kohderyhmän mielestä seuran olennaisimmat kehityskoh-

teet sekä miten he kokevat seuran nykytilanteen? 
 
Seura ei ole koskaan ennen tehnyt koko jäsenistönsä laajuista kartoitusta 
potentiaalisten työntekijöiden etsinnässä. Tutkimuksen avulla pyritään 
kartoittamaan koko jäsenistö sekä jäsenistön vanhemmat mahdollisim-
man tarkasti, jotta löydetään osaavia henkilöitä oikeisiin työtehtäviin. 
Osaavat henkilöt oikeissa työtehtävissä kehittävät sekä ohjaavat seuran 
toimintaa. 
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Toimeksiantaja kokee toimintansa perustuvan suurelta osin vapaaehtois-
ten osaamiseen sekä osallistumiseen (Steelers Hämeenlinna ry, 2016). Tut-
kimuksen tuloksena seuralle tuotetaan tehdyn osaamiskartoituskyselyn 
perusteella selkeä osaamiskartta sekä taulukko osaajista. Strukturoitu eli 
selkeästi jäsennelty osaamiskartta koostuu mahdollisista työtehtävistä. 
Taulukko osaajista koostuu vastaajista, joilta löytyy kiinnostusta vapaaeh-
toistoimintaa kohtaan.  

1.2 Toimeksiantajan esittely 

Steelers ry on Kanta-Hämeen alueella toimiva Suomen neljänneksi suurin 
salibandyseura. Seuralla on jäseniä reilu tuhat, joista pelaajat jakautuvat 
kilpa-, pelailu-, ja harrastussalibandyjoukkueisiin (Hossi, 2016). Seura tar-
joaa jokaiselle ikäluokalle mahdollisuuden harrastaa salibandya, juoniori-
joukkueesta jopa edustusjoukkueeseen asti (Steelers Hämeenlinna ry, 
2016).  
 
Seura on yleishyödyllinen yhdistys, joka kokee yhteistyön muiden urheilu-
seurojen, koulujen ja yritysten kanssa kannattavaksi. Seuran hallituksen 
tehtävä on ohjata, valvoa ja vastata seuran sekä jokaisen joukkueen toi-
minnasta. Vakituisesti se työllistää kolme työntekijää ympärivuotisesti ja 
muu toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiset osallistuvat 
seuran toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen sekä toteutukseen. 
(Steelers Hämeenlinna ry, 2016.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

2 VAPAAEHTOISUUS JÄRJESTÖTOIMINNASSA 

Järjestöjen sekä yhdistysten toiminta perustuu usein vapaaehtoisuuteen. 
Noin kaksi viidestä suomalaisesta toimii jonkin sortin vapaaehtoisena. Ak-
tiivisia toimijoita voi olla jokainen kansalainen, myös ne, joilla ei vielä ole 
äänioikeutta. Miehet ovat aina olleet hieman naisia aktiivisempia vapaa-
ehtoistoimijoita. Naiset kiinnostuvat yleensä sosiaali- ja terveysasioista, 
lapsi- ja nuorisotyöstä sekä uskonnollisesta toiminnasta. Miehillä kiinnos-
tus on taas urheiluun, asuinalueeseen, maanpuolustukseen tai pelastus-
palveluihin kohdistuvaa. Vapaaehtoistoimintaan osallistujalla on monia 
motiiveja lähteä toimintaan mukaan, mutta yksi on yleensä ylitse muiden. 
Motiiveja on monenlaisia, joista auttamisen halu nousee ylivoimaisim-
maksi. Vapaaehtoistoiminta sekä ottaa että antaa. Se koetaan vastuulli-
sena yhteisöllisyytenä, jossa avun kohde on jokaisen itse valittavissa. Esi-
merkiksi eläinrakkaat henkilöt voivat lähteä eläintensuojeluyhdistyksiin va-
paaehtoisiksi. (Raninen ym., 2008, s. 82, 120.) 
 
Aktiivisuus vapaaehtoisuutta kohtaan on nykypäivänä suuntautunut yhä 
enemmän liikuntaan, muihin vapaa-ajan harrastuksiin ja elämäntapayhdis-
tyksiin. Vanhojen perinteisempien järjestöjen on hankalampi löytää vapaa-
ehtoisia kuin ennen. Pitkäjänteinen sitoutuminen vapaaehtoiseen toimin-
taan on vähentynyt vuosien kuluessa. Vapaaehtoisuus ei kuitenkaan ole 
katoamassa vaan se muuttaa muotoaan projektimaiseksi sekä kertaluon-
toisemmaksi osallistumiseksi. (Raninen ym., 2008. s.81.) 
 

 

Kuva 1. Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli (Yeung, 2005) 

Oheinen timanttimalli (Kuva 1) on luotu kuvaamaan vapaaehtoistyöhön 
motivoivia tekijöitä. Vapaaehtoistyöhön osallistumisella on neljä ulottu-
vuutta saaminen – antaminen, jatkuvuus – uusi, etäisyys – läheisyys ja poh-
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dinta – toiminta. Jokainen näistä kokonaisuuksista muun muassa lisää va-
paaehtoisten yhteisöön kuuluvuuden tunnetta, luo mahdollisuuden to-
teuttaa omia arvoja, mahdollistaa uusien ystävien tai kontaktien löytämi-
sen sekä antaa mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista. Vapaaehtoiset 
toimivat järjestöissä omasta halustaan, omilla ehdoillaan, omalla ajallaan 
sekä omalla työpanoksellaan ilman palkkaa. Vapaaehtoisuuteen on mah-
dollista yhdistää arvoja ja periaatteita kuten tasa-arvo, vastavuoroisuus, 
luotettavuus ja luottamuksellisuus, sitoutuminen, yhteistyö ja yhteisölli-
syys, puolueettomuus, auttamisen halu ja toimimisen ilo sekä mahdolli-
suus oman itsensä kehittämiseen. (Raninen ym. 2008, s.9, 83.) Suunnitel-
mallisuus, tavoitteellinen työskentely, osaavat ihmiset oikeissa tehtävissä, 
jatkuva arviointi sekä koulutus luovat yhdessä laatua, joka takaa onnistu-
misia (Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry, 2015). 

2.1 Vapaaehtoisuus urheilussa 

Urheilu mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa eri rooleissa. Työtehtäviä 
löytyy sekä valmennuksesta että erilaisista hallinnollisista tehtävistäkin. 
Ala työllistää muun muassa nimikkeillä toiminnanjohtaja, valmentaja ja 
toimistosihteeri. Ajan kuluessa työtehtävien odotetaan monipuolistuvan 
sekä uusia muodostuu kehityksen mukana. (Ammattinetti, n.d.) Seuroissa 
ja tapahtumissa vapaaehtoisuus monesti painottuu tapahtumien ympä-
rille, mutta muitakin tapoja osallistumiselle on. Avoimen liikunnan ja ur-
heilun toimialan jatkuva kehitys takaa kaikille mahdollisuuden työsken-
nellä vapaaehtoisena. 
 
Steelersissä vakituisesti työskentelevien kolmen työntekijän lisäksi seura 
tarvitsee monia vapaaehtoisia toiminnan ylläpitämiseksi (Steelers Hä-
meenlinna ry, 2016). Seuratoiminnan käsikirjan (2016) mukaan seuralla oli 
vapaaehtoisia toimijoita vuonna 2016 tasan 250 henkilöä, joista suurin osa 
koostui junioripelaajien vanhemmista sekä lajia harrastavista jäsenistä. Ak-
tiiviset vapaaehtoiset ovat seuran elinehto, sillä vapaaehtoistyön avulla 
mahdollistetaan yhä useamman harrastusmahdollisuudet.  
 
Vapaaehtoisuus mahdollistaa seurassa monen joukkueen toiminnan, sillä 
moni kokee joukkueiden pyörivän suurelta osin vain vapaaehtoisvoimin. 
Tämän hetkinen vapaaehtoisuus seurassa kuitenkin rajoittuu pitkälti tiet-
tyjen henkilöiden tekemään työhön, eivätkä muut oma-aloitteisesti ota 
osaa seuran hyväksi tehtävään työhön. Vapaaehtoisuuden avulla on mah-
dollista pitää esimerkiksi maksut kohtuullisina sekä vähentää eriarvoi-
suutta, siten mahdollistaa harrastamisen yhä useammille henkilöille. Va-
paaehtoisuus syntyy vain innostuksesta tekemiseen, jolloin seuran halli-
tuksen on mahdollista organisoida vastuunsa paremmin ja ennakoida tule-
vaa (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, 2015).  
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2.2 Toimeksiantajan seurassa työskentely 

Steelers hakee vapaaehtoisia monenlaisiin eri rooleihin seuran sisällä. 
Mahdollisiksi työtehtäviksi seura on listannut muun muassa hallinnon roo-
lit, valmennuksen, joukkueenjohtajan toimet, myynnin ja markkinoinnin, 
suunnittelutyöt strategisella tai operatiivisella puolella, verkostoitumisen 
sekä sponsoroinnin. Seurasta löytyy työtehtäviä mahdollisesti myös muilta 
osa-alueilta. 
 
Seuralta löytyy kannusteita ja palkkioita vapaaehtoisille aikuisille. He ovat 
listanneet Seuratoiminnan käsikirjaan (2016) viisi eri toiminnallista kan-
nustemuotoa, joista vapaaehtoinen hyötyy. Koulutuksellinen kannuste ta-
kaa vapaaehtoiselle seuran järjestämän koulutuksen sekä koulutukseen 
tarvittavat materiaalit. Materiaalinen kannuste yleensä on jokin seura-
tuote edullisempaan hintaan. Taloudellinen kannuste korvaa toimihenki-
löille vapaaehtoisuudesta muodostuneita kuluja. Symbolinen kannuste on 
seuran hallituksen oma kannuste, joka pyrkii palkitsemaan vapaaehtoisia 
tasapuolisesti. Sosiaalinen kannuste mahdollistaa vapaaehtoisten osallis-
tuminen esimerkiksi juhliin tai pelimatkoille. (Steelers Hämeenlinna ry, 
2016.) 
 
Erikseen seura palkitsee kaikkien vapaaehtoisten joukosta kolme ansioitu-
nutta vapaaehtoistoimijaa. Hallituksen päätöksellä voittajat palkitaan toi-
mintakauden päätösjuhlassa pienimuotoisella palkinnolla. Hallitus palkit-
see myös juoniorivalmentajista ansioituneemman keväällä, kauden lähen-
tyessä loppua. (Steelers Hämeenlinna ry, 2016.) 
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3 JÄRJESTÖTOIMINNAN STRATEGIA 

Strategiaa kutsutaan toiminnan tienviitaksi. Sen avulla pyritään saavutta-
maan tavoitteita. Strategiaa pyritään toteuttamaan kaikessa toiminnassa, 
siksi se usein liitetään johtamiseen ja keskeisiin toimijoihin. Strategian luo-
miseen tarvitaan aikaa, resursseja sekä energiaa. (Toikkanen, 2016.) Yhdis-
tykset ja järjestöt tulevat kokemaan muutoksia, jotka vaativat välttämä-
töntä reagointia, joka voi olla strategian muuttamista tai toiminnan jatka-
mista entiseen malliin (Heikkala, 2001). 

3.1 Strategian luonti 

Strategian rakentaminen koostuu eri vaiheista ja jokaiselta vaiheelta on 
mahdollista löytää omat erityispiirteensä. Strategian luomiselle tulee aina 
olla motivaatio, joka yleensä on halu kehittää toimintaa tai taata toiminnan 
tulevaisuus. Mukana strategian luomisessa on kaikki tahot, yksittäisistä jä-
senistä päättäjiin. (Toikkanen, 2016.) 
 

 

Kuva 2. Järjestön strategian rakentaminen (Toikkanen, 2016) 

Strategian luomiseen suositellaan käytettävän jo olemassa olevia malleja, 
joita on mahdollista soveltaa keskenään (Harju, 2011). Prosessi vaatii en-
nakointikykyä, monia erilaisia näkökulmia sekä usein ulkopuolista valmen-
tajaa, joka ammattitaidollaan pystyy ratkaisemaan mahdollisia haasteita 
(Toikkanen, 2016). Strategialle ulkopuolinen valmentaja on usein elinehto. 
Ulkopuolinen valmentaja ohjaa prosessia, lisää osaamista ja tuo uusia nä-
kökulmia strategian luomisprosessiin (Toikkanen, 2016). Kunnollinen poh-
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jatyö strategian luomiseen sekä sen toteuttamiseen mukaan otetut henki-
löt ja heidän näkemyksensä takaavat strategian laadukkaan toteuttamisen 
(Harju, 2011). 

3.2 Steelers ry:n strategia 

Seura luo jokaista toimintakautta varten kesällä vuosikellon, johon se kir-
jaa pääpiirteittäin, mitä minäkin kuukautena tapahtuu koko järjestön ta-
solla. Seura suunnittelee vuosikellon avulla tulevalle toimintakaudelle stra-
tegian, jota se noudattaa syksystä kevääseen. Uusi toimintakausi alkaa 
aina kesäkuusta, jolloin tarkistetaan päättyneen kauden tilinpäätös sekä 
laskutuksen osalta kaikki kuntoon ja luodaan myös juuri päättyneen kau-
den toimintakertomus. Kausi päättyy aina toukokuuhun, jolloin kuluneen 
kauden avoimet saatavat huolehditaan kuntoon sekä seuraavaan kauteen 
valmistautuminen alkaa. Vuosikello on jokaisen nähtävillä seuran verkko-
sivuilta, josta on helppo seurata, millaisella strategialla kausi etenee. Stee-
lers jakaa jäsenilleen kuukausittain tiedotteen, jossa kerrotaan sen kuun 
ajankohtaisista asioista. (Steelers Hämeenlinna ry, 2018.) 
 
Steelers on luonut toimintansa avaamiseksi ulkopuolisille tahoille Seura-
toiminnan käsikirjan vuonna 2016. Kyseinen käsikirja sisältää tietoa seu-
rasta, kuten arvot, tavoitteet ja vision. Näiden tietojen pohjalta seuran on 
mahdollista vuosittain luoda strategiansa. Seura on muun muassa listan-
nut toimintatapojansa käsikirjaan, sillä ne pysyvät samana eli niitä toteu-
tetaan jokaisella toimintakaudella. Näitä Seuratoiminnan käsikirjaan mer-
kittyjä asioita ei merkata erikseen vuosittain tehtäviin vuosikelloihin. (Stee-
lers Hämeenlinna ry, 2016.) 
 
Seuran on otettava huomioon aina jäsenistönsä mielipiteet ja näkemykset, 
koska ne ohjaavat strategiatyön oikeaan suuntaan (Harju, 2011). Jäsenet, 
joilla näkemykset ovat yhtenäiset sekä yhteinen tavoite seuran kanssa aut-
tavat seuraa kehittymään. Tämä myös lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja ta-
kaa jatkuvuuden vapaaehtoistyöhön. 

3.3 Järjestötoiminnan haasteita 

Valtaosasta järjestöjä on jäsenet vähentyneet, eikä hallitustyöskentely he-
rätä kiinnostusta motivaation tai ajanpuutteen vuoksi. Järjestöt harvoin 
tuntevat jäsenensä kunnolla, jolloin he eivät myöskään osallistu vapaaeh-
toistyöhön. Suurin haaste järjestöille on ihmisten aktivointi vapaaehtoi-
suuteen, jotta on mahdollista ylläpitää juuri sitä toiminnan tasoa, jota jä-
senet sekä muuttuva ympäristö vaativat. Monessa tapauksessa jäsen ei ole 
osallisena järjestönsä vapaaehtoistyössä, sillä kukaan ei ole kysynyt mu-
kaan toimintaan, on vain murehdittu vapaaehtoisten puutetta. (Riikonen 
& Nyman, 2015, s.25.) 
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Vapaaehtoistyö voi olla kuormittavaa ja jokaisen tulee huolehtia omasta 
jaksamisestaan. Vapaaehtoinen pystyy melko vapaasti valita työtehtä-
vänsä oman osaamisensa perusteella, mutta silti loppuun palaminen on 
mahdollista. Jokaisen tulee itse huolehtia, kuinka paljon sitoutuu ja osallis-
tuu toimintaan. Vapaaehtoisuudessa onnistumisen takaa kuitenkin usein 
työskentely samanhenkisten ihmisten parissa. Vapaaehtoisuudesta opitut 
mallit voivat auttaa työelämässä jaksamiseen. (Raninen ym., 2008, s. 91, 
138.)  
 
Järjestöjen rahoitus on riippuvainen sen tavoitteista ja toimintatavoista. 
Usein rahoitus tulee kuitenkin jäsenmaksuista sekä julkiselta taholta. Jo 
vuosikymmenien ajan järjestöt ovat luoneet sponsorisuhteita yksityisiin 
yrityksiin toimintansa ylläpitämiseksi. (Riikonen & Nyman, 2015, s.25.) Va-
paaehtoisten työpanos on eräänlainen rahoitusmuoto, sillä jokainen hen-
kilö tuo toimintaan osaamista, asiantuntemusta, hyödyllistä suhdeverkos-
toa tai tiloja. Tällainen ei-rahallinen tukimuoto liittyy usein liikunta-, har-
rastus- ja kulttuuritoimintaan, jossa tarvitaan työvoimaa tapahtumien jär-
jestämiseen. (Raninen ym., 2008, s. 134.) 
 
Järjestön johtamisessa selkeys asioihin, kuten tavoitteeseen sekä missi-
oon, antaa suunnan tekemiselle. Oikeisiin asioihin keskitetyt voimavarat 
takaavat mahdollisuudet menestykseen. Muutoksia ja konkreettisen toi-
minnan suunnitelmia vaaditaan kumpaakin yhtäaikaisesti, jotta on mah-
dollista vastata kysyntään. Kehityssuunnat kulkevat eri tahtia, jolloin mo-
niin osa-alueisiin on löydettävä resursseja ja johtamisosaamista. (Harju, 
2010.) 
 
Haasteiden ratkaisemiseksi ei aina omasta henkilöstöstä löydy ratkaisua. 
Yleensä ulkopuolinen valmentaja on suurin apu. Hän pystyy auttamaan 
vastaantulevissa solmutilanteissa, sillä strategiaan erikoistunut valmentaja 
tuntee strategian luomisen tekniikat ja tuo uusia näkökulmia sekä työsken-
telymenetelmiä prosessiin. (Toikkanen, 2016.) 
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4 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Liiketoiminnan kehittäminen on olennaista jokaisessa nykypäivän organi-
saatiossa. Liiketoiminnan kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa kehitystyötä, 
jonka avulla kaikki yritykset, järjestöt tai yhdistykset tuottavat voittoa sekä 
takaavat toimintansa menestymisen.  
 
Liiketoiminnan onnistumisen takaa vain kysyntä ja tarjonta. Tulevaisuu-
teen tähtäävän organisaation tulee osata järjestää tuotanto vastaamaan 
kysyntää. Organisaatioiden on pystyttävä kehittymään ja kehittämään pal-
veluitaan nykyajan kovassa kilpailussa markkinoilla. Valmius muuttaa ta-
voitteita tai toimintatapoja luo jatkuvuuden organisaation toimintaan. 

4.1 Urheiluseuran liiketoiminta 

Urheiluseurat perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta, jossa toi-
minta-ajatus sitoo yhdistyksen toimijat yhteen sekä ohjaa sen toimintaa. 
Toiminnan tarkoitus on tyypillisesti urheileminen, urheilun edistäminen, 
valmentaminen, kilpaileminen ja kilpailutapahtumien tuottaminen. (Valta-
kunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, 2015.) Organisaatioilla on 
usein taloudellisiakin tavoitteita esimerkiksi kulujen kattaminen tai niiden 
minimointi. Urheiluseurat kuitenkin pääsääntöisesti aina edistävät oman 
lajinsa harrastamista sekä luovat yhteisöllisyyttä. (Raninen ym., 2008, 
s.167.) 
 
Valo eli Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, joka lakkautet-
tiin vuonna 2016 sen yhdistyttyä Olympiakomitean kanssa, on julkaisus-
saan Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (2015) kuvannut urheiluseuro-
jen ja niiden johtamisen tunnuspiirteitä. Kyseiseen julkaisuun on listattu 
monia olennaisia asioita, joita ylläpitämällä voi taata, että seuratoiminta 
jatkuu ja kehittyy. Hyvässä seurassa on mahdollista jatkuvasti rekrytoida 
sekä kouluttaa osaavia toimijoita, kehittämään harjoitteluolosuhteita ja 
kehitettävä varainhankintaa. Toimivan seuran mittareita on hyvä sisäinen 
ilmapiiri, toteutuneet tavoitteet ja korkea aktiivisuustaso. (Valtakunnalli-
nen liikunta- ja urheiluorganisaatio, 2015.) 
 
Jokainen järjestö tarvitsee markkinointia niin kuin yritykset. Tavoitteena 
markkinoinnissa on sama, kun yrityksissä eli tunnettavuus ja mielikuvan 
parannus. Monissa yhdistyksissä markkinoinnin ensisijainen tavoite on va-
paaehtoisten rekrytointi. Markkinoinnilla halutaan myös vaikuttaa, eli py-
ritään tekemään yhteisö tunnetuksi ja luomaan kiinnostus toimintaa koh-
taan. Toinen tavoite on luoda jäsenyys houkuttelevaksi. Tarjota esimerkiksi 
vastinetta jäsenmaksulle ja saada jäsenet sitoutumaan vapaaehtoisuu-
teen, esimerkiksi kehittämällä aktiivisille haastetta vaativia tehtäviä. (Rani-
nen ym., 2008, s.169.) 
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4.2 Liiketoimintamallit kehittämisessä 

Liiketoimintamalleja on pitkään hyödynnetty osana organisaatioiden ke-
hittämistä. Ne kuvaavat sitä, miten organisaatiot ja niiden sidosryhmät toi-
mivat yhdessä. Liiketoimintamallien avulla selvitetään organisaatioiden 
asiakkaat ja miten he toiminnastaan organisaatioiden kanssa hyötyvät. (Yr-
jölä, 2014.) 
 
Tässä työssä on esitelty muutama liiketoimintamalli ja miten seura voisi 
mahdollisesti hyödyntää näitä malleja omassa kehittämisprosessissaan. 
Molemmat esitellyt liiketoimintamallit ovat tunnettuja. Toista mallia on 
käytetty organisaatioissa jo vuosia, kun taas toinen on noussut pinnalle ny-
kyään vallitsevan verkkotalouden aikakauden myötä. 

4.2.1 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu on nykypäivänä yksi tunnetuimmista liiketoimintamal-
leista. Sitä on aina käytetty organisaatioiden kehittämisprosessia tuke-
massa. Se osaltaan auttaa organisaatioita havaitsemaan palveluidensa 
mahdollisuuksia liiketoiminnassa ja auttaa myös uusien palveluiden inno-
voimisessa sekä kehittää olemassa olevia palveluita. Palvelumuotoilun 
avulla on mahdollista yhdistää jo olemassa olevia palveluita sekä palvelui-
den käyttäjien tarpeita keskenään. Käyttäjien tarpeet sekä odotukset pyri-
tään yhdistämään toimiviksi palveluiksi. (Tuulaniemi, 2011, s.15.) 
 
Steelers voisi mahdollisesti käyttää palvelumuotoilua uusien mahdollisten 
palveluiden suunnittelussa tai jo olemassa olevien kehittämisessä. Esimer-
kiksi käytettyjen urheiluvälineiden kierrätysmyynnissä tämä liiketoiminta-
malli olisi olennainen. Salibandyn kaltaisessa välineurheilussa käyttäjien 
tarpeet painottuvat välineiden määrään sekä kestävyyteen, eikä jokaisella 
ole varaa ostaa joka kerta uusimpia markkinoille tuotuja malleja. Käyttä-
jien tarpeet ovat nykyään vaativampia, kun vuosikymmeniä sitten ja siihen 
on pystyttävä vastaamaan. Palveluita tai tavaroita hankitaan, jotta on 
mahdollista ratkaista ongelmia (Tuulaniemi, 2011, s. 16). 

4.2.2 Liiketoimintamuotoilu 

Liiketoimintamuotoilu on tuntemattomampi liiketoimintamalli, mutta ny-
kypäivän muuttuvassa ympäristössä sen rooli kehittämisessä kasvaa. Liike-
toimintamuotoilu on eräänlainen liiketoimintamalli, joka yhdistää palvelui-
den sekä liiketoiminnan muotoilun prosessit. Liiketoimintamuotoilussa 
prosessien noudattaminen on keskiössä. Vain prosessia seuraamalla on 
mahdollista tehdä tulosta. Prosessi aloitetaan aina valmistautumisella, 
jonka aikana rakennetaan ymmärrys, miten ja mihin kyseistä mallia voi-
daan soveltaa. Alussa pohditaan myös ratkaisuideoita sekä muotoillaan 
erilaisia prototyyppejä, joista valitaan yksi toteutettavaksi. (Törrönen, 
2018.) 
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Teknologian ja trendien muuttuessa vaaditaan seuralta muutoksia. Kulut-
tajien vaatimukset muuttuvat nopeampaa kuin ennen ja sen myötä jokai-
sen organisaation tulee myös vastata kysyntään entistä nopeammin. Muo-
toilu ja liiketoiminta kulkevat tässä mallissa käsi kädessä. Steelers voisi 
hyötyä mallista tulevien tapahtumien suunnittelussa, sillä tässä mallissa ih-
misten näkökulmat otetaan huomioon ja näin se tuo kaiken mahdollisen 
potentiaalin mukaan tekemiseen. Tapahtumien markkinoinnissa voisi esi-
merkiksi ottaa mukaan asioita, joita seuran jäsenet markkinoinnilta toivo-
vat. 

4.3 Urheilubisnes 

Urheilusta on ajan kuluessa muokattu valtava viihdebisnes kansainvälisillä 
markkinoilla. Urheilun katsominen, harrastaminen tai siihen muu osallistu-
minen vie merkittävän osan ihmisten ajasta sekä rahoista nykypäivänä. Ku-
luttajille ei riitä enää pelkkä tarpeiden tyydyttäminen vaan siihen on liitetty 
emotionaalisia, symbolisia ja yhteisöllisiä elementtejä. (Jalonen, Haltia, 
Tuominen & Ryömä, 2017 s.9.) 
 
Bisneksenä urheilu on kansainvälisesti tunnetumpaa kuin Suomessa. Kan-
sainvälisesti seuratut lajit, kuten jääkiekko, tuottaa omistajilleen miljoo-
nien liikevoittoja. Yhdysvaltojen sekä Euroopan välillä on kuitenkin selkeä 
ero urheilussa. Euroopassa urheilu on edelleen osittain poliittisessa ase-
massa ja se on vapaata markkinataloutta, toisinkuin Yhdysvalloissa, jossa 
sarjat ovat suljettuja. Yhdysvaltojen mallin kopioiminen Eurooppaan on 
kuitenkin mahdotonta, sillä Euroopassa tulisi vastaan työvoiman vapaata 
liikkuvuutta koskeva lainsäädäntö. (Neva, 2017.) 
 
Suomessa liike-elämä sekä urheiluliikkeet ovat tehneet yhteistyötä jo 
1900-luvun alkuvuosikymmenistä asti. Kuitenkaan Suomen urheilubisnes 
ei juurikaan eroa Euroopan mallista.  Suomessa monet seurat ovat talou-
dellisesti vaaravyöhykkeellä, sillä Suomessa yksityiset henkilöt eivät sijoita 
urheiluun tehdäkseen voittoa, vaan tunnesyistä toimitaan sponsoreina tai 
lahjoittajina. Monilla seuroilla on Suomessa ailahteleva talous ja moni suu-
rikin seura tekee tappiota vuodesta toiseen. (Jalonen ym., 2017, s.14.) 

4.4 Osaamiskartoitusten käyttö urheilubisneksessä 

Osaamiskartoitukset ovat osa kehittämistä. Organisaatiot selvittävät nii-
den avulla yhteisön, jäsenien tai työntekijöiden näkemyksiä olemassa ole-
vasta tilanteesta, osaamisesta sekä mahdollisesti myös tulevaisuudessa 
tarvittavasta työvoimasta. Kartoitusten avulla on mahdollista myös määri-
tellä kehityskohteita joko työntekijä kohtaisesti tai koko toiminnan tasolta. 
Osaamiskartoitusten tarkoitus pääsääntöisesti on kuitenkin tunnistaa 
työntekijän oma osaaminen. (Rautalampi, n.d.) 
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Urheilussa osaamiskartoitusten käyttö on paras tapa etsiä jo olemassa ole-
vien jäsenten joukosta osaavia tekijöitä vapaaehtoistoimintaan. Parhaim-
millaan kartoituksen avulla opitaan tuntemaan jäseniä ja löytyy oikeaan 
rooliin osaava tekijä. Osaaminen organisaation tasolla syntyy aina työnte-
kijöiden osaamisesta ja oppimisesta, joita korostavat muutokset. Mitä mo-
nipuolisempia työtaitoja kartoituksen avulla löydetään sitä enemmän, syn-
tyy myös mahdollisuuksia. Organisaatiot oppivat työntekijöidensä mukana 
ja siten myös kasvavat. Organisaation oppiminen näkyy sen työntekijöiden 
kyvyissä, esimerkiksi kyvyissä havainnoida ympäristöään. (Hätönen, 2011, 
s.7.) 

4.5 Urheilua tulevaisuudessa 

Nykypäivänä urheilu on murrosvaiheessa. Murroksen tapahtuessa organi-
saatioiden tulee pysyä muutoksissa mukana, jotta on mahdollista ylläpitää 
jo vahvaa asemaa muiden organisaatioiden joukossa. (Jalonen ym., 2017, 
s.100.) 
 
Verkkotalouden aikakauden myötä sosiaalinen media kasvattaa rooliaan 
liiketoiminnan työvälineenä. Sosiaalinen media mahdollistaa toiminnan lä-
pinäkyvyyden, sillä sosiaalisen median käyttäjien on mahdollista luoda 
sinne sisältöjä sekä viestiä aktiivisesti verkkoympäristössä. Urheilun ja 
etenkin seuran toiminnan on oltava jatkuvasti läpinäkyvää, jotta mahdolli-
nen uusi jäsen tai vapaaehtoinen voi tehdä liittymispäätöksensä pelkäs-
tään näkemänsä ja kuulemansa perusteella. Sosiaalinen media on siis yksi 
parhaista ja helpoimmista keinoista tavoittaa nykyiset sekä potentiaaliset 
uudet asiakkaat. (Jalonen ym., 2017, s.100.) 
 
Sosiaalinen media soveltuu myös esimerkiksi markkinointiin ja toimii tar-
vittaessa myös asiakaspalvelukanavana. Urheilu on maailmanlaajuisesti 
yksi suosituimmista sisällöistä verkkopalveluissa kuten Facebook tai You-
tube, joten mainostuskanavana sosiaalinen media on erinomainen. Siellä 
seurat ja urheilijat edustavat itseään ja tuovat toimintansa esille. (Jalonen 
ym., 2017, s.85.) 
 
Nykypäivänä kysymykset tasa-arvosta sekä eriarvoisuudesta ovat olleet  
vahvasti pinnalla. Väestön eriarvoisuus on lisääntynyt, sillä varallisuus ja-
kautuu epätasaisesti. Eriarvoisuus, ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien 
vähyys muokkaavat kansalaistoimintaa, josta syntyy seuratoiminta. Tasa-
arvo muutokset urheilussa on nähtävissä parhaiten naisten aseman muu-
toksen kautta. Tytöt ja naiset ovat viime vuosina saaneet jalansijaa lähes 
kokonaan miesten hallitsemissa lajeissa. Naisten rooli myös tekemisessä 
on muuttunut. Naisia toimii nykypäivänä myös esimerkiksi seurojen halli-
tuksessa, ei vain vapaaehtoistoiminnassa. (Koski & Mäenpää, 2018.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen opinnäytetyö, jossa tutkimusme-
netelmänä on käytetty kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Tulokset 
esitetään numeerisesti ja olennaisimmat tulokset avataan sanallisesti. Nu-
meerisesti analysoituja tuloksia avataan laadullisen eli kvalitatiiviseen tut-
kimuksen menetelmin. 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa tie-
toa tarkastellaan numeerisesti. Tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin, 
kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. Tutkimuksen tulokset pyritään 
esittämään numeroina, joista olennaisimmat avataan sanallisesti. Kyseisen 
tutkimusmenetelmän avulla kartoitetaan seuran jo olemassa olevaa tilan-
netta. (Vilkka, 2007, s. 14.) 
 
Kyseessä on kokonaistutkimus, jossa otetaan huomioon sekä tutkitaan jo-
kainen perusjoukon jäsen (Heikkilä, 2014). Perusjoukon jäsenet tutkimuk-
sessa koostuvat jäsenistä, joita seuralla on noin tuhat ja jäsenien vanhem-
mista, joiden lukumäärä ei ole selvillä. 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetel-
mistä on internet-kyselyt (Heikkilä, 2014). Tutkimusmenetelmä edellyttää 
suurta ja edustavaa otosta, sillä ilmiötä kuvataan numeerisen tiedon poh-
jalta. Suositeltavana vastaajien vähimmäismääränä pidetään sataa henki-
löä (Vilkka, 2007, s.17). 

5.2 Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet 

Tutkimusmenetelmän tavoite on aina saada vastaus tutkimusongelmaan. 
Tutkimusongelman tulee olla selkeä ja tarkoin rajattu, sillä se edesauttaa 
tutkimuksen luotettavuutta (Heikkilä, 2014). 
 
Tavoitteena työssä on saada vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
- Miten toimintaa on mahdollista kehittää ja uudistaa osaamiskartoitus-

ten avulla? 
- Mitkä ovat kohderyhmän mielestä seuran olennaisimmat kehityskoh-

teet sekä miten he kokevat seuran nykytilanteen? 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteina on saada vastaukset tutkimuskysymyksiin, 
joiden avulla toimeksiantajan on mahdollista kehittää toimintaansa. Ta-
voitteena on myös vapaaehtoisten löytäminen jäsenistöstä heidän osaa-
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misensa perusteella. Tutkimuskysymyksiin vastausten löytymistä sekä ta-
voitteiden onnistumista pohditaan tämän tutkimuksen viimeisessä kappa-
leessa.  

5.3 Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteutus 

Kyselylomakkeen suunnittelussa otettiin huomioon toimeksiantajan toi-
veet. Seuran ohjeiden mukaan koko jäsenistö tulisi kartoittaa mahdollisim-
man tarkasti, perhetilanteesta jäsenien tämän hetkiseen aktiivisuuteen 
seuran toiminnassa.  
 
Kysely julkaistiin internetissä, sillä se todettiin parhaaksi keinoksi tavoittaa 
suurin osa perusjoukon jäsenistä eli mahdollisimman moni jäsen sekä hei-
dän vanhempansa. Internet-kyselyt ovat helppokäyttöisiä ohjelmistoja tie-
donkeruuseen sekä kerätyn tiedon analysointiin ja raportointiin (Heikkilä, 
2014). Verkossa tulokset ovat koko ajan saatavilla sekä käytössä reaa-
liajassa.  
 
Internet-pohjaisista tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmista tässä tutkimuk-
sessa käytettiin Webropol-kyselyä. Ohjelma soveltuu tutkimuksiin, joissa 
on internet-kyselyllä mahdollista saada edustava otos (Heikkilä, 2014). 
Webropol- ohjelmassa on otettu huomioon vuonna 2018 Euroopan Unio-
nin asettama yleinen tietosuoja-asetus, jota sovelletaan kaikissa EU-
maissa (Webropol Oy, n.d). Ohjelma sitoutuu suojaamaan henkilötietoja 
sekä antamaan asiakkailleen enemmän oikeuksia hallita heidän tietojensa 
käsittelyä. 
 
Kohderyhmänä tässä tutkimuksessa toimivat seuran jäsenet ja heidän van-
hempansa. Vastaajien joukosta löytyy mahdollisesti myös yksittäisiä seu-
ran aktiivisia kannattajia. Linkki verkossa julkaistuun kyselyyn on jaettu 
avoimesti seuran kotisivuilla sekä seuran omalla Facebook sivulla, joka 
mahdollistaa vastaamisen kenelle tahansa. Toimeksiantaja on jakanut ky-
selyn verkkosivuillaan kahdesti, jotta vielä määräajan lähestyessä kohde-
ryhmää saataisiin aktivoitua vastaamaan. Joukkueenjohtajat jakoivat suo-
raa linkkiä kyselyyn jäsenten vanhemmille. Jäsenille paras tapa ilmoittaa 
kyselystä oli WhatsApp-pikaviestintäkanava, jossa joukkueilta löytyy omat 
ryhmät. Kyselystä on mainittu myös seuran kuukausittain julkaistussa kuu-
kausitiedotteessa. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tulosten purkaminen aloitetaan tulosten analysoinnilla. Toi-
sessa vaiheessa tuloksia esitellään toimeksiantajille menevien osaamiskar-
toitusten avulla sekä tuodaan esille kyselyn (Liite 1) avulla saatuja mielipi-
teistä sekä kehitysehdotuksia kohderyhmältä. Viimeisessä kappaleessa 
tutkimuksen onnistumista analysoidaan käsitteiden avulla.   

6.1 Aineiston analysointi ja tulosten esittäminen 

Kyselyn tulosten analysointi aloitettiin määräajan umpeutuessa. Kyselyn 
julkaistiin kohderyhmälle vuoden 2019 tammikuun puolessa välissä ja vas-
tausaika päättyi seuraavan kuun puolessa välissä. Kyselyyn vastaamiseen 
haluttiin antaa aikaa kuukausi, mutta määräaikaa jatkettiin viikolla toimek-
siantajan pyynnöstä, eli vastausaikaa oli yhteensä viisi viikkoa. Kyselyyn 
saatiin viiden viikon aikana vastauksia 152 henkilöltä. Kyselyyn vastanneet 
henkilöt kuuluivat muutamaa yksittäistä vastausta lukuun ottamatta koh-
deryhmään, joka kyselyllä haluttiin tavoittaa. Kohderyhmän todellinen 
koko ei ole tutkijalla tiedossa, mutta arviolta se oli reilu tuhat henkeä.  
 
Vastausten analysointi aloitettiin tietoja tarkistamalla. Osa puutteellisista 
sekä asiattomista vastauksista poistettiin ja vastausten luotettavuutta ar-
vioitiin. Puutteellisia vastauksia poistettiin, sillä vastauksia puuttui vapaa-
ehtoisuutta kartoittavista kysymyksistä tai vastauksiin oli kirjoitettu ai-
heesta poikkeavaa asiaa. Mikäli vastauksissa ilmeni paljon täyttämättömiä 
kohtia, epäselkeitä vastauksia tai selkeä kato, voidaan epäillä kyselyn sisäl-
täneen liian vaikeita tai epäselkeitä kysymyksiä. Puuttuvien tietojen määrä 
eli kato otettiin huomioon, sillä se on olennainen osa määrällisen tutki-
muksen analysointivaihetta. Kato ei varsinaisesti kuitenkaan ole tutkimuk-
sen ongelma, mutta se kertoo tutkijalle mahdollisista ongelmakohdista 
(Vilkka, 2007, s.108). 
 
Tässä tutkimuksessa on haluttu käyttää analysoinnin tukena luokitukselli-
sia indikaattoreita. Tutkimuksessa käytetyt indikaattorit ovat: ikä, amma-
tillinen tilanne sekä toimialaluokitus. Kyseiset indikaattorit eivät paljasta 
vastaajien henkilöllisyyttä. Indikaattoreiden käyttö ei ole pakollista mää-
rällisessä tutkimuksessa, mutta tässä tutkimuksessa niiden avulla tiiviste-
tään tietoa ymmärrettävään muotoon. Indikaattorien avulla on mahdol-
lista vertailla esimerkiksi mikä työtehtävä on kiinnostavin missäkin ikäluo-
kassa tai mikä ikäluokka työskentelee milläkin toimialalla. Indikaattorit toi-
mivat myös apuvälineenä tavoitteiden asettamisessa sekä seurannassa. 
 
Tutkimuksen ikäjakauma (Kuva 3) kertoo, mikä ikäluokka on toiminut ak-
tiivisimpana vastaajana kyselyssä. Suurin osa kyselyyn vastanneista ovat 
iältään 41-45-vuotiaita ja toiseksi eniten vastaajista on alle 18-vuotiaita. 
Eniten vastauksia saanut vaihtoehto, eli vaihtoehdon 41-45-vuotias valitsi 
vastaajista 43 henkilöä. Alle 18-vuotias vaihtoehdon valinneita vastaajia oli 
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jopa 32 henkilöä. Ikäjakauman perusteella voidaan sanoa, että kohderyh-
mästä on parhaiten tavoitettu jäsenten vanhempia. Tämä kertoo tutkijalle, 
että kysely on tavoittanut juuri oikean kohderyhmän, sillä vanhemmista 
toivottiin seuralle eniten uusia vapaaehtoisia. Iältään kaikkien yli 40-vuoti-
aiden henkilöiden ammatillinen tilanne oli useimmiten työntekijä, alempi 
tai ylempi toimihenkilö tai johtavassa asemassa. Alle 18-vuotiaiden amma-
tillinen tilanne oli kaikissa 32 vastauksessa koululainen. 
 

 

Kuva 3. Ikäjakauma 

Kysymyksessä vastaajien ammatilliseen tilanteeseen annettiin kaksitoista 
vastausvaihtoehtoa (Kuva 4). Jokainen mahdollinen vastaaja haluttiin ot-
taa huomioon, myös se, etteivät kaikki halua antaa tietoa omasta elämän-
tilanteestaan. Suurin osa vastaajista, 42 henkeä toimii työntekijänä jossa-
kin yrityksessä. Nämä henkilöt, joiden vastaus ammatilliseen tilanteeseen 
on joko ylempi toimihenkilö, 24 henkeä, johtavassa asemassa, 12 henkeä 
tai alempi toimihenkilö, 23 henkeä, olisi mahdollista sijoittaa toimialansa 
perusteella esimerkiksi seuran hallintoon tai sponsorointiin. Vaihtoehto 
työntekijä, jossa suurin osa vastaajista toimii, on mahdollista sijoittaa ihan 
mihin tahansa toimenkuvaan seurassa, kun huomioidaan jokaisen ilmoit-
tama toimiala. Opiskelija tai koululainen vaihtoehdon valinneet, yhteensä 
38 henkilöä, ovat kaikista vaikeimpia sijoitettavia, koska heillä ei ole toi-
mialaa, joten heidän osaamisestaan on mahdoton sanoa mitään. 
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Kuva 4. Ammatillinen tilanne 

Toimialaluokitus tehtiin osaamiskartoitukseen Tilastokeskuksen vuonna 
2008 julkaiseman Toimialaluokituksen mukaan. Toimialoja kysyttiin koh-
deryhmältä, jotta heidät olisi helpompi ammatillisen tilanteensa mukaan 
sijoittaa eri rooleihin seurassa. Seurassa esimerkiksi informaatio ja vies-
tintä toimialalla työskentelevä vastaaja sopisi hyvin toimimaan verkostoi-
tumisen parissa. Eniten vastauksia toimialavaihtoehdoista keräsi teolli-
suus, jopa 22 henkilöä työskentelee teollisuuden alalla. Tämä toimiala ei 
liity mihinkään seuran mahdollistamaan työhön, mutta seuran työt tarjoa-
vat esimerkiksi mahdollisuuden testata jotain muuta itseä kiinnostavaa toi-
mialaa. 
 

 

Kuva 5. Toimialaluokitus (Tilastokeskus, 2008) 
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Kyselyllä (Liite 1) kartoitettiin myös olennaisimpia asioita vapaaehtoisuu-
teen liittyen. Toimeksiantajan pyynnöstä kohderyhmältä haluttiin kerätä 
tarkkoja tietoja taustoihin liittyen. Kyselyllä selvitettiin kokonaiskuva koh-
deryhmästä kuten ikä, koulutusaste ja asuinpaikka. Nämä asiat kaikki liit-
tyvät siihen kuinka paljon henkilö kohderyhmästä voi mahdollisesti tehdä 
töitä seurassa. 
 
Asuinpaikka (Kuva 6) oli olennainen osa taustan kartoittamista, sillä se ker-
too tutkijalle mistä asti osa vastaajista kulkee harjoituksissa ja siten se rajaa 
pois mahdollisia työntekijöitä, joilla välimatka on pitkä. Pitkän välimatka 
joko rajoittaa vapaaehtoisena toimimista tai sitten se on tekijä, joka mah-
dollistaa sen. Välimatka mahdollistaisi vapaaehtoisen työskentelyn saman-
aikaisesti, kun lapsi on harjoituksissa tai kun järjestetään isoja turnauksia, 
jolloin koko päivä vietetään hallilla. Kuitenkin suurin osa vastaajista eli 64 
%, joka vastaa 94 henkilöä, kyselyyn vastanneista asuu Hämeenlinnan kan-
takaupungissa. Näille kantakaupungissa tai sen lähistöllä eli Hämeenlinnan 
taajama-alueella asuville siis välimatka ei ollut este vapaaehtoiselle osallis-
tumiselle. 
 

 

Kuva 6. Asuinpaikka, Kanta-Häme tai muu Suomi 

Perhetilanne (Kuva 7) on toinen asia, joka haluttiin kartoittaa tarkoin koh-
deryhmältä. Perhetilanne kertoo tutkijalle monen vastaajan kohdalta, 
miksi vapaaehtoistoiminta ei ole mahdollista. Usein vapaaehtoistoimin-
taan osallistumisen rajaa pois perheen menot, jossa lasten muut harras-
tukset, vanhempien työt sekä muut pakolliset menot vievät kaiken ajan. 
Yksinhuoltajat, yksinasujat ja pelkästään lasten kanssa asujat osallistuvat 
kuitenkin harvimmin vapaaehtoiseen työhön. Suurin osa tämän hetkisistä 
vapaaehtoistoimijoista ovat perheellisiä, jossa molemmat vanhemmat ja-
kavat aikansa lasten harrastusten parissa. 
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Kuva 7. Perhetilanne 

Taulukot ja graafiset esitystavat eivät yksinään riitä avaamaan kyseessä 
olevia tutkimustuloksia. Tässä työssä ne havainnollistavat kirjoitettua teks-
tiä sekä auttavat lukijaa ymmärtämään sanallisesti avattuja tuloksia. Kaikki 
yksityiskohtaiset tiedot löytyvät sekä tekstistä että kuvista, sillä siten tul-
kitseminen on lukijalle helpompaa. 

6.2 Osaamiskartoitusten yhteenveto 

Kohderyhmällä oli kyselyyn vastaamiseen aikaa viisi viikkoa tämän vuoden 
alussa. Määräajan umpeutuessa saatuja 152 vastausta aloitettiin analysoi-
maan, jotta saadaan toimeksiantajalle luotua heidän toiveidensa mukaiset 
tuotokset. Osaamiskartoitus toimeksiantajalle muodostuu kahdesta eri 
osasta, strukturoidusta osaamiskartasta ja taulukosta osaajia. Nämä kaksi 
tuotosta sekä niiden vaiheet on esitelty tulevissa kappaleissa. Tuotokset 
sisältävät nimilistoja nykyisistä ja mahdollisista uusista vapaaehtoisista, 
mutta tässä tutkimuksessa niitä ei julkaista. Nimien julkaiseminen rikkoisi 
henkilöiden yksityisyydensuojaa sekä EU:n asettamaa yleistä tietosuoja-
asetusta.   
 
Osaamiskartoitusten laatiminen aloitettiin rajaamalla kaikista vastaajista 
pois henkilöt, jotka eivät osoittaneet kiinnostusta vapaehtoistoimintaa 
kohtaan. Toimeksiantajalle menevät kartoitukset sisältävät siis vain ne 
henkilöt, joiden vastaus oli vapaaehtoisuuteen liittyvässä kysymyksessä 
(Kuva 8) joko 2 = en osaa sanoa, 3 = kiinnostaa jonkin verran/satunnainen 
työskentely tai 4 = kiinnostaa, haluaisin työskennellä. Vastausvaihtoeh-
doista ensimmäisen vaihtoehdon, 1 = ei kiinnostusta, valinneet vastaajat 
huomioidaan tutkimuksen myöhemmässä analysointivaiheessa. Kyselyyn 
vastanneista 125 henkilöstä tässä vaiheessa otetaan huomioon siis vain 70 
% eli 112 henkilöä. Osaamiskartoituksissa esiintyvät prosentit tai määrät 
perustuvat siis tähän 70 % eli 112 henkilön otantaan, ellei toisin mainita. 
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Kuva 8. Vastaajien kiinnostus vapaaehtoiseen työskentelyyn 

70 % vastaajista eli 112 henkilöä, joilla oli kiinnostus vapaaehtoisuutta koh-
taan, sai mahdollisuuden valita, paljonko haluaa tai ehtii osallistua seuran 
toimintaan. Vastaajien toivottiin osoittavan suurta mielenkiintoa melkein 
jokapäiväiseen työskentelyyn eli valitsevan vaihtoehdoista vaihtoehdon 4 
= kiinnostaa, haluaisin työskennellä. Kuitenkin kyseinen vastausvaihtoehto 
oli kaikista harvimmin valittu ja sen osuus oli tästä 70 % otannasta vain 
noin 22 % eli se oli 25 henkilölle sopivin vaihtoehto. Eniten vastauksia sai 
vaihtoehto 3 = kiinnostaa jonkin verran/ satunnainen työskentely. Tämä 
vaihtoehto oli jopa 53 henkilölle paras vaihtoehto. Näille yhteensä 78 hen-
kilölle, joita varmasti vapaaehtoistoiminta kiinnostaa löytyy seuran sisältä 
varmasti osaamista vastaava toimenkuva. Vaihtoehto 2 = en osaa sanoa oli 
suosituin siinä vastaajien joukossa, jossa pohdittiin oman ajan riittämistä 
tai heitä kiinnostava tehtävä puuttui listalta. Päällisin puolin kiinnostus va-
paaehtoisuutta kohtaa oli hyvin positiivinen asia, sillä enemmistö oli kui-
tenkin valmis työskentelyyn ja tätä kautta taataan, että tulevaisuudessakin 
seuratoiminnasta löytyy vapaaehtoisia työntekijöitä. 
 
Vapaaehtoisuuteen liittyviä kysymyksiä oli monia, sillä kysely perustui po-
tentiaalisten vapaaehtoisten kartoittamiseen. Kysymys, jossa mitattiin 
kohderyhmän kiinnostusta vapaaehtoisuutta kohtaan rajasi siinä vai-
heessa pois jopa 30 % vastaajista. Tämä 30 % vastaa yhteensä 45 henkilöä, 
jotka ovat kuitenkin vastanneet kysymykseen, mitkä asiat motivoivat toi-
mimaan vapaaehtoisena. Tästä avoimesta kysymyksestä (Liite 1) on ha-
luttu nostaa esiin muutamia kohderyhmän vastauksia. Vastauksia tähän 
kysymykseen tuli kaikista 152 vastaajasta puolelta eli 76 henkilöltä.  
 
Vastauksista yllä mainittuun kysymykseen motivoivasta tekijästä yleisim-
mäksi nousi se, että vapaaehtoisena toimiminen mahdollistaa oman lap-
sen harrastamisen sekä sitä kautta minimoi joitakin harrastuskustannuk-
sia. Tasapuolisuus seurassa, avoimuus, yhteishenki, selkeät pelisäännöt ja 
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toimintatavat, kokemus sekä yhä useammille lapsille harrastuksen mah-
dollistaminen olivat tekijöitä, jotka itsessään motivoivat vapaaehtoisuu-
teen. Vastausten joukosta löytyi muutama kriittisempääkin sävyä oleva 
vastaus, kuten tunne siitä, että osallistuminen on pakollista. Palkitseminen 
vapaaehtoisuudesta oli myös yksi monessa vastauksessa ilmennyt seikka, 
sillä pelkkä jäsenkortti ei enää riitä palkinnoksi tehdystä työstä.  
 
Tähän kysymykseen oli sisällytetty myös muutama kannuste-ehdotus va-
paaehtoisten innostamiseen. Esimerkiksi toimihenkilöiden lasten harraste-
maksuissa tulisi huomioida paremmin vanhemman osallistuminen toimin-
taan ja sitä kautta myös muiden kustannusten tulisi pysyä alhaisina. Erityi-
sesti esille nousi se, että kaikki vapaaehtoisen työn tuki tulisi kohdistua sii-
hen joukkueeseen, jonka eteen työ on tehty. 

6.2.1 Strukturoitu osaamiskartta 

Seura listasi jo toimeksiannossaan mahdollisia työtehtäviä vapaaehtoisille. 
Näitä työtehtäviä löytyy listattuna tutkimuksen teoriaosuudesta sekä tässä 
kappaleessa (Kuva 9, Kuva 10). Kysymyksestä löytyi kahdeksan vastaus-
vaihtoehtoa, josta jokainen vastaaja sai valita mieleisen. Seitsemän vaihto-
ehdoista oli seuran ilmoittamia ja kahdeksanteen vaihtoehtoon sai itse 
keksiä työn, jonka parissa voisi toimia. Avoin vastausvaihtoehto siis mah-
dollisti sekä vastaajalle valita itselleen mieluisan työn sekä sen avulla mah-
dollisesti jopa seura löytäisi uusia työtehtäviä, mitä heiltä ei vielä löydy.  
 
Vastauksia kysymykseen tuli noin 70 % eli 107 henkilöltä, mutta kun huo-
mioidaan, että kiinnostus vapaaehtoiseen toimintaan löytyi vain 112 hen-
kilöltä, niin heistä jopa 95 % on valinnut itseään kiinnostavan työn. Seuran 
listaamat työt eivät sopineet jokaiselle vastaajalle eli 45 henkilöä listasi it-
seään kiinnostavan työtehtävän tai jätti avoimen vastausvaihtoehdon tyh-
jäksi. Eniten kiinnostusta seuran ilmoittamista työtehtävistä sai valmen-
nus. 24 henkilöä koki, että voisi toimia joko valmentajan tai apuvalmentaja 
esimerkiksi pienille aloittelijoille. Jokaista työtehtävää kohtaa osoitettiin 
kiinnostusta, mutta sponsorointi sai vähiten kiinnostuneita, sillä vain 2 vas-
taajaa koki, että tämä toimenkuva sopisi heille. Jokaiseen listattuun työ-
tehtävään löydettiin siis kyselyn perusteella kiinnostuneita vapaaehtoisia 
ja heille varmasti löytyy töitä seurasta. Toimeksiantajan tulee kuitenkin 
varmistua siitä, että osaava työntekijä on oikeassa roolissa, sen takia kyse-
lyssä kartoitettiin tarkoin vastaajien taustoja. 
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Kuva 9. Työtehtävät seurassa 

Tarkoin kartoitettujen taustojen avulla oli kohderyhmä mahdollista sijoit-
taa strukturoituun osaamiskarttaan. Erilliset nimilistat koostuivat henki-
löistä, jotka seuralla jo työskentelivät sekä mahdollisista uusista työnteki-
jöistä. Nimilistoja on myös luokiteltu jokaisen vastaajan valitseman toi-
mialan mukaisesti. Näitä nimilistoja ei tässä tutkimuksessa tulla julkaise-
maan.  
 
Osaamiskartoituskysely sisälsi kysymyksen kiinnostavasta työtehtävästä, 
jonka avulla syntyi malli kyseiselle osaamiskartalle (Kuva 10). Jokainen jo 
etukäteen annettu sekä vastaajien itse keksimät työtehtävät ovat listat-
tuna toimeksiantajalle menevässä osaamiskartassa. Osaamiskartta sisältää 
yhteensä kaksikymmentä työtehtävää, joista seitsemän on seuran ilmoit-
tamia ja loput kolmetoista saatiin kysymyksen avoimesta vastausvaihtoeh-
dosta. Toimeksiantajan listaamat tehtävät toimivat tässä osaamiskartassa 
päätoimisina tehtäviä, joihin on yhdistetty vastaajien itse keksimät tehtä-
vät. Esimerkiksi kohtaan myynti ja markkinointi on liitetty urheiluväli-
nekierrätysmyynti.     
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Kuva 10. Strukturoitu osaamiskartta 

Kyseisen osaamiskartan avulla lukijan on mahdollista muodostaa yhtenäi-
nen käsitys siitä, minkälaisia työtehtäviä seuralta löytyy vapaaehtoisille. 
Osaamiskartta mahdollisesti toimii myös työvälineenä uusien työtehtävien 
suunnittelussa ja se auttaa seuraa uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa. 
Osaamiskartassa olevien nimilistojen avulla on mahdollista seurata seuran 
nykyisten työntekijöiden määrää sekä onnistutaanko uusien rekrytoin-
nissa. Tämän osaamiskartan avulla on mahdollista jopa luoda tavoitteita 
pidemmälle aikavälille vapaaehtoisten hankinnassa. 

6.2.2 Taulukko osaajista 

Osaamiskartoituksen purussa päädyttiin kyseiseen taulukkomalliin (Tau-
lukko 1), sillä se kertoo yksinkertaisesti lukijalle, että kuka on sopiva mihin-
kin työtehtävään. Taulukko on myös loistava tulosten esitystapa tässä tut-
kimuksessa, sillä tietoa halutaan esittää mahdollisimman yksityiskohtai-
sesti. Taulukkoon on myös helppo tallentaa joukko arvoja eli tässä tapauk-
sessa taulukkoon on helppo jaotella ihmiset sekä heidän valitsemansa työ-
tehtävä omiin lokerikkoihinsa. Vastaajat löytyvät listattuna taulukkoon 
vastaamisjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan vastaukseen, jotta mi-
kään vastauksista ei jää huomioimatta. Kyseessä olevassa taulukossa on 
listattuna sekä olemassa olevat vapaaehtoiset että potentiaaliset uudet 
vapaaehtoiset mainitsematta sitä, että toimivatko he jo jossain roolissa 
seuran hyväksi. Taulukon avulla ei ole mahdollista seurata seuran tämän 
hetkistä työntekijätilannetta. 

Taulukko 1. Esimerkki osaajataulukosta 

 
 
Taulukkoon osaajista on lokeroitu ne henkilöt, joiden vastauksista löytyi 
heitä kiinnostava työtehtävä. 112 henkilöstä taulukkoon on listattu noin 70 
% eli 78 vastaajaa. Loput 34 henkilöä, joita vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, 
mutta työtehtävää ei ole ilmoitettu löytyy taulukon lopusta ilman luokitte-
lua mihin työtehtävään heidät voisin sijoittaa. 
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6.3 Jäsenistön kehittämisideat 

Osaamiskartoituskysely sisälsi lopussa kolme avointa kysymystä seuran tä-
män hetkisestä tilasta ja sen kehittämistä varten. Jokainen kyselyyn vas-
tannut sai mahdollisuuden listata asioita, joita seura hoitaa hyvin sekä asi-
oita, joissa olisi kehittämisen varaa. Vastauksia näihin kysymyksiin tuli pal-
jon, vaikka niitä ei määritelty pakollisiksi. Monet vastaajista kokivat seu-
rassa olevan kehityskohteita eri osa-alueilla ja halusivat kertoa mielipitei-
tään seuran nykytilasta. Tässä tulosten analysointivaiheessa on huomioitu 
jokainen kyselyyn vastannut eli kaikki 152 vastaajaa, ellei toisin mainita. 
 
Kolme avointa kysymystä seuran toimintaan liittyen oli: 
 
- Mitkä ovat mieleenpainuvimpia hetkiä oman joukkueen toiminnassa 

tai menestyksessä? 
- Mikä asia mielestänne on hyvin seuran toimintaa ajatellessanne? Entä 

missä asioissa olisi parannettavaa? 
- Kehittämisideoita seuralle? 
 
Tässä kappaleessa on avattu vastauksia kolmeen viimeiseen kysymykseen 
(Liite 1), jokainen näistä kysymyksistä oli avoin. Kysymykseen ”mieleenpai-
nuvimmasta hetkestä” saatiin 129 henkilöltä vastaus, seuran toimintaa 
kartoittavaan kysymykseen saatiin vastaus 117 henkilöltä ja viimeiseen ky-
symykseen, jossa annetiin mahdollisuus antaa seuralle kehitysehdotuksia 
sai vastauksia vain 85 henkilöltä. Kaikista huonoin vastausprosentti koko 
kyselyssä oli tässä kyselyn viimeisessä kysymyksessä. 
 
Kohderyhmälle erityisen mieleenpainuvia hetkiä oli monia, tässä kappa-
leessa niistä on haluttu esitellä muutama. Päällimmäisenä vastauksista il-
meni, että oman joukkueen tai lapsen joukkueen menestyminen sekä ke-
hittyminen vuosien saatossa on mieleenpainuvin asia. Toisena tärkeänä 
muistona oli kaikki voitot esimerkiksi tiukkojen pelien tai isojen turnausten 
voitot. Voittojen mukana muistot isoista turnauksista ulkomailla tai itse 
järjestetyt turnaukset sekä niiden eteen nähty vaiva olivat upeita muistoja 
tämä harrastuksen parissa. Joukkueiden yhteishenki, tuoreen maailman-
mestarin vuodelta 2018 Ville Lastikan osallistuminen valmennukseen, eliit-
tisarjojen mestaruudet, yhteistyö muiden vanhempien kanssa ja se, että 
jokainen pelaaja huomioidaan harjoituksissa, nousivat esiin monen vas-
tauksessa. Vastauksissa oli kuitenkin muutamia, joiden mielestä niin sano-
tut kriisit vievät voiton hyvistä hetkistä eikä kuluneesta toimintakaudesta 
ole mitään hyvää sanottavaa.  
 
Seuran toiminnasta löytyi paljon hyviä muistoja sekä paljon muutakin hy-
vää, mutta parannettavia osa-alueita ilmeni hiukan enemmän. Asioita, joi-
hin toivottiin parannusta, haluttiin kerätä jäseniltä sekä heidän vanhem-
miltaan, sillä seuran vakituiset työntekijät tai hallitus ei välttämättä näe jo-
kaista kehityskohtaa eikä tietokaan aina kulje heille asti.  
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Hyviä asioita, joista moni vastaaja halusi mainita oli, että oikeat ihmiset 
pyörittävät hyvin koko seuran toimintaa ja sen myötä seuran koetaan ole-
van menestyvä monessakin ikäluokassa. Ohjelmat, jota käytetään apuna 
eri työtehtävissä ovat loistava apu. Hyvänä esimerkkinä Netvisor-ohjelma 
taloushallinnossa ja palkanlaskennassa mainittiin muutamaan otteeseen. 
Parannusehdotuksista suurin osa koski seuran viestintää. Informaation 
kulku, tiedottaminen ja jopa markkinointi nousivat esiin monessa vastauk-
sessa ja näihin seuran tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota. Erilaiset 
koko toimintakausia koskevat päätökset tulisi ilmoittaa keväisin aina hy-
vissä ajoin ennen seuraavan kauden budjetointia ja suunnittelua. Toinen 
vastauksista silmään pistävä asia koski joukkueita. Tällä hetkellä monissa 
joukkueissa, erityisesti juniorijoukkueissa, annetaan peliaikaa liikaa niin sa-
notusti ”paremmille pelaajille”. Valmennusta ei saa tarpeeksi pelaajat, 
jotka koetaan joukkueissa huonommiksi. 
 
Viimeinen kysymys, eli kysymys jäsenistön kehittämisehdotuksista, oli laa-
jin ja siten sen analysointikin oli hankalaa, sillä kehitysehdotuksia tuli mo-
nia erilaisia. Ensimmäiseksi kehityskohteeksi nousi joukkuetoiminta. Tyttö-
toiminnan koetaan hiipuneen ajan myötä, sillä poikapuoleen panostetaan 
huomattavasti enemmän. Tyttöpuoli Steelersissä hiipuu nykyään monien 
mielestä jopa nopeampaa tahtia kuin ennen, eikä sen estämiseksi tehdä 
juuri mitään seuran taholta. Myös joukkueiden rakentamisen tulisi lähteä 
siitä, että jokaisessa joukkueessa on riittävästi pelaajia. Tällä hetkellä 
osassa joukkueista on liikaa pelaajia, jolloin kysymys kaikkien peliajasta 
nousee pinnalle. Pelaajille tulisi myös pienestä pitäen luoda niin sanottu 
oikea kuva salibandysta lajina. Tämä laji on joukkuepeli, jossa jokaisen rooli 
pelaajana on tärkeä. Toiseksi yleiseksi kehittämiskohteeksi nousi pelaajien 
vanhempien toimiminen valmentajana. Vanhempien toimiminen oman 
lapsensa valmentajan luo eriarvoisuutta joukkueiden sisällä. Moni vastaaja 
toivookin, että tietystä ikäluokasta ylöspäin ei saisi olla vanhempia valmen-
tamassa. Valmentajilla ei saisi olla toiminnassa liian suurta valtaa suh-
teessa muihin. Liika suosiminen tiettyjä pelaajia kohtaan tai tuttuja koh-
taan luo konflikteja seuran sisällä. Kolmas tärkeäksi koettu asia on seuran 
tiedottaminen, joka nousi esiin kysymyksessä, jossa kysyttiin parannetta-
via osa-alueita. Osa vanhemmista kokee, että jotkut asiat kuten varustepa-
ketin hankinta, tulee yllätyksenä kesken toimintakauden. Salivuorojen pe-
ruminen myös tulee välillä liian pienellä varoitusajalla. Muutaman vuoron 
peruminen satunnaisesti koetaan vielä olevan ihan tavallista, mutta osassa 
joukkueista niitä on ilmennyt paljon ja usein. Tällöin etenkin vanhemmissa 
ikäluokissa toivotaan valmentajan ottavan vastuu siitä, että nuoret saavat 
esimerkiksi omatoimisen korvaavan harjoituksen. Viimeinen monissa vas-
tauksissa ilmi tullut kehityskohde koskee vapaaehtoisuutta. Osalla vapaa-
ehtoisista koetaan olevan liian monta roolia seuran sisällä ja siten heillä on 
myös enemmän valtaa. Heille on syntynyt niin sanottu esimiesasema, jos 
he toimivat esimerkiksi valmentajina sekä hallituksessa. Vapaaehtoisia toi-
votaankin seuraan lisää, jotta nämä valta-asemat saataisiin pois muuta-
milta toimijoilta. 
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6.4 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen arvioinnin avulla on mahdollista määritellä, onko tehty tutki-
mus onnistunut. Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, mikäli se täyttää 
suurin piirtein jokaisen niin sanotun arvioinnin kriteerin, joita tässä kappa-
leessa on esitelty.  
 
Tutkimus määritellään luotettavaksi, jos se mittaa sitä, mitä on tarkoitus 
eikä sisällä systemaattisia virheitä ja antaa keskimäärin oikeat tulokset 
(Heikkilä, 2014). Luotettavan tutkimuksen takaa huolellinen sekä virhee-
tön työskentely. Tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia on suositel-
tava arvioida koko tekemisen ajan. Reliabiliteettia on kutenkin mahdollista 
arvioida myös tutkimuksen valmistuttua. (Vilkka, 2007, s.149.) 
 
Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen vaikuttaa suurelta osin internet-ky-
sely, sillä tiedonkeruuta internetin kautta on mahdotonta seurata ja vää-
rinymmärretyt kysymykset alentavat vastausten laatua. Internet pohjaisen 
kyselyohjelman Webropolin avulla tutkimuksesta löytyvistä diagram-
meista löytyy reliabiliteettiin vaikuttavaa tietoa. Näitä diagrammeja voi-
daan pitää luotettavina, sillä ne ovat ohjelman luomia sekä tutkijan muok-
kaamia saaduista vastauksista. Luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on 
myös seikat kuten missä tutkimus julkaistiin ja tavoittiko halutun se koh-
deryhmän. Kysely on jaettu siis toimeksiantajan toimesta verkossa ja se on 
tavoittanut haluttua kohderyhmään sekä muutamia satunnaisia vastaajia, 
jotka kannattavat seuran toimintaa.  

 
Tutkimuksessa on haluttu keskittyä myös tulosten puolueettomuuteen eli 
objektiivisuuteen. Objektiivisuus oli tavoitteena koko tutkimuksen ajan, 
jotta saadaan mahdollisimman rehelliset tutkimustulokset sekä selkeä 
kuva seuran nykytilanteesta. (Vilkka, 2007, s.16.) 
 
Objektiivisuuteen vaikuttaa kaikki tutkijan sekä tutkittavien suhteet toi-
siinsa. Tässä tutkimuksessa tutkija sekä tutkittavat eivät tavanneet toisiaan 
tutkimuksen aikana kertaakaan. Kysely julkaistiin verkossa ja linkkiä kyse-
lyyn jaettiin tutkijan yhteyshenkilöiden välityksellä, eikä tutkija muuta 
kautta ollut yhteydessä kohderyhmään. Aineiston analysointivaiheessa ob-
jektiivisuus on saattanut kärsiä riippuen tutkijan valitsemasta viitekehyk-
sestä. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista analysoida monin eri tavoin, 
mutta yleensä tutkija asettaa tutkimukset tulokset jo ennestään itselle tut-
tuun viitekehykseen.  
 
Tutkimuksen validius eli kyky mitata sitä, mitä sen on tarkoitus, oli tutki-
muksen onnistuminen kannalta hyvin tärkeää. Validius ilmenee tutkimuk-
sessa parhaiten tulosten avaamisessa arkikielelle. Käsitteet, joita tutkimus 
sisältää on selitetty niin, että jokainen lukija ymmärtää niiden merkityksen. 
(Vilkka, 2007, s.150.) 
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Tässä tutkimuksessa käsitteet on avattu ja niiden yhteys tutkimukseen on 
pyritty selittämään. Tutkimuksessa pyritään lukijoille selittämään arkikie-
lellä, että mitä tutkimus mittaa ja miten. Lukijoille tulee myös ilmetä, onko 
tutkija onnistunut tutkimuksessa.  
 
Mikäli tutkimuksessa on jokin osa-alue tehty huolimattomasti, on sitä 
mahdoton korjata asiantuntevalla analyysillä tai raportilla. Tutkimuksen 
tulee alusta asti olla järjestelmällisesti toteutettu. Epäonnistunutta tutki-
musta on mahdoton jälkeenpäin lähteä korjaamaan, se tulee toteuttaa uu-
destaan. (Vilkka, 2007, s.113.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jäsenistö on tyytyväinen siihen, että seuraan on palkattu enemmän am-
mattilaisia, joka on osittain vähentänyt osan toimijoista valta-asemaa. Jä-
senet ovat silti lisänneet vaatimuksiaan seuratoimintaa kohtaan, joka lisää 
seuran paineita entisestään. Kehityssuunta koetaan tällä hetkellä kuiten-
kin oikeaksi, sillä seurassa on palkattuja työntekijöitä enemmän, seuraa 
markkinoidaan hieman entistä positiivisemmalla tavalla ja joukkueille luo-
dut säännöt ovat selkeyttämässä toimintaa.  

 
Tiedottaminen seurassa on yksi suurimmista kehityskohteista. Useita asi-
oita tulee vanhemmille ja jopa toimihenkilöille yllätyksenä pitkin vuotta. 
Tähän toivotaan seuran kiinnittävän huomioita paljon. Asioiden tiedotta-
miseen tulee pyrkiä aikaisemmin eikä esimerkiksi kausimaksuja saisi nos-
taa ilmoittamatta siitä tarpeeksi ajoissa. Kausimaksuja korottaessa tulisi 
myös mainita, että miksi näin tehdään.  
 
Vapaaehtoisuuden rajoitteista yleisin on kiireys ja toisena motivaatio. 
Näille motivaation puutteesta kärsiville mahdollisille työtekijöille seuran 
tulee keksiä uusia houkutuksia vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle.  Si-
ten nykyisten vapaaehtoisten valta-asemaa saataisiin pienennettyä tai 
mahdollisesti poistettua kokonaan. Yhdelläkään valmentajalla tai muulla 
vapaaehtoistoimijalla ei saisi olla valta-asemaa muihin nähden. Tällä het-
kellä osalla on liian monta roolia seuran toiminnassa ja siten myös liikaa 
valtaa toimia. Tämän takia seurassa koetaan olevan paljon eriarvoisuutta.  

 
Osaamiskartoitusten avulla toimintaa voidaan kehittää paremmin jäsenis-
tön haluamaan suuntaan. Näin saadaan yksittäistenkin jäsenten ääni kuu-
luville sekä tieto kulkeutumaan ylemmille tahoille. Osaamiskartoitukset 
myös auttavat muun muassa kartoittamaan nykytilannetta sekä luomaan 
tavoitteita pidemmälle aikavälille. Kartoituksia toivottiin jäsenten seurassa 
toteutettavan useammin, jopa vuosittain haluttaisiin vastata jonkinlaisiin 
jäsenkyselyihin.  
 
Nykytilanne seuralla kuitenkin oli kohderyhmän mielestä hyvä. Kyselyn 
avulla saatiin jopa enemmän positiivisia asioita seuran toimintaa ajatellen, 
kun negatiivisia. Tämä kertoo siitä, että seura hoitaa perustoimintaansa 
loistavasti. 
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8 POHDINTA 

Toimeksiantajalta saatu ohjeistus työhön ja sen tekemiseen oli hyvä. Sel-
keiden ohjeiden sekä toiveiden avulla työn kanssa oli helppo lähteä etene-
mään. Alussa suunniteltiin, mikä on työn teoriaperusta ja sen mukaan alet-
tiin kehittelemään osaamiskartoitusta. Teoriaperustaksi tässä työssä vali-
koitui liiketoiminnan kehittäminen ja se näkyi myös jäsenistölle tehdyssä 
kyselyssä. Kyselyn avulla kuitenkin haluttiin tietoa kohderyhmästä, jonka 
avulla saataisiin seuralle mahdollisia vapaaehtoisia työntekijöitä, mutta tu-
levaisuuteen satsaaminen on nimenomaan liiketoiminnan kehittämistä. 
Käytetty tutkimusmenetelmä tulosten analysointiin valikoitui suuren koh-
deryhmän vuoksi, mutta koska numeerisia tuloksia haluttiin tutkimuksessa 
avata sanallisesti tuli mukaan myös laadullinen tutkimusmenetelmä. Joh-
topäätöksiä luotiinkin täysin vastaajien mielipiteiden sekä kehitysehdotuk-
sien perusteella ja tietenkin tutkimuksen sisältävien tutkimuskysymysten 
avulla.  
 
Tutkimusta varten suunniteltu ja laadittu kyselylomake oli erittäin onnis-
tunut. Kyseinen lomake kävi läpi muutaman seulan. Lomake hyväksyttiin 
siis sekä toimeksiantajien että seuran hallituksen taholta. Opinnäytetyön 
ohjaaja sekä opinnäytetyössä avustavat lehtorit avustivat kyselyn luomi-
sessa, sekä heidän että toimeksiantajan näkökulmat muokkasivat kyselyä 
oikeaan suuntaan. Tällöin kyselyn tulokset toivat selkeästi esille vastaajien 
halukkuuden vapaaehtoiseen työskentelyyn sekä seuran olennaisimmat 
kehityskohdat. Kyselylomake toi tutkijalle hyviä tuloksia, sillä niiden avulla 
oli mahdollista luoda kattavat osaamiskartoitukset. Kysely sai myös paljon 
positiivista palautetta vastaajilta. Toiveita uusista kyselyistä seuran sisällä 
ilmeni, sillä kyselyn avulla jäsenien on mahdollista saada äänensä kuuluviin 
anonyymisti tai nimellä. 
 
Tutkimuskysymyksiä työhön lopulta muodostui kaksi, joihin molempiin 
saatiin vastaukset. Kysymykset olivat laajoja ja niiden vastauksista tuli siten 
monipuolisia. Tässä työssä tutkijan päällimmäinen tavoite olikin löytää 
seuralle vapaaehtoisia sekä saada vastaukset laadittuihin tutkimuskysy-
myksiin. Toimeksiantajille menevät osaamiskartoitukset olivat iso osa tätä 
työtä, joten niiden luominen oli tärkeää. Osaamiskartoitukset toimeksian-
tajalle olivat selkeitä ja yksinkertaisia, jotta niitä olisi lukijoiden helppo tul-
kita. Niiden vaiheet sekä miten päädyttiin näihin malleihin, on pyritty avaa-
maan tässä työssä, mutta avaaminen koitui hankalaksi. Hankalaa vaiheiden 
avaamisesta teki se, että vastaajien yksityisyydensuojaa haluttiin kunnioit-
taa sekä EU:n tietosuojalakia noudattaa, joten nimilistat, jotka ovat pää-
osassa kyseisissä tuotoksissa jäävät suurimmalta osalta lukijoista näke-
mättä.  Toimeksiantajalle menevät viralliset osaamiskartoitukset ovat kui-
tenkin hyvin kattavat.  
 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty monia erilaisia lähteitä monilta eri ta-
hoilta.  Työssä käytettyjä lähteitä on haluttu arvioida, jotta lukijoillekin on 
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selkeää, että lähteet ovat faktatietoa. Lähteinä on käytetty kirjallisuutta, 
verkkojulkaisuja, blogitekstejä sekä lehtiartikkeleita. Kaikki kirjallisuus on 
tehty 2000-luvulla, joten ne ovat ajan tasalla vielä tänäkin päivänä. Verk-
kojulkaisuiden, blogitekstien sekä lehtiartikkeleiden kirjoittajien ammatit, 
koulutukset tai muu pätevyys kirjoittaa työhön liittyvästä aineesta on huo-
mioitu. Kaikki verkossa julkaistut lähteet on pyritty tarkistamaan. Esimer-
kiksi aineistossa käytetyt lähteet ja niiden merkitseminen aineistoon sekä 
vastaako käytetyt lähteet kirjoitetun aiheen terminologiaa.  
 
Aikataulua tämän tutkimuksen valmistumiseen ei määritelty. Aikataulu 
luotiin ainoastaan kyselylomakkeen tekoon ja julkaisuun, jotta saatiin 
mahdollisimman suuri määrä vastauksia. Tutkimuksen valmistumiseen 
käytettiin sen verran aikaa, että tutkijan oli mahdollista tehdä jokainen 
osa-alue huolella sekä osaamallaan tavalla. Välillä se, ettei tutkimuksen 
valmistumiseen luotu aikataulua koitui ongelmalliseksi, sillä toimeksian-
taja joutui odottamaan työn valmistumista kuukausia. 
 
Kokonaisuudessaan tutkija pitää työtä onnistuneena. Osaamiskartoitusky-
sely oli laaja sekä sai positiivista palautetta sekä toimeksiantajalta että koh-
deryhmältä. Kohderyhmän joukosta löydettiin toimeksiantajalle uusia po-
tentiaalisia vapaaehtoisia ja kehitysehdotuksia. Tämän työn toivotaan me-
nevät toimeksiantajalla edes osittain työelämäkäyttöön. Työelämäkäy-
tössä tämän opinnäytetyön sekä tähän työhön liittyvien osaamiskartoituk-
sen avulla toimeksiantajan on mahdollista seurata tämän hetkistä vapaa-
ehtoistyöntekijä tilannettaan ja löytää uusia kehityskohteita seuran asioi-
den hoitamiseen. 
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https://webropol.fi/gdpr/Tietosuojaseloste%20k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-%20ja%20asiakasrekisterist%C3%A4.pdf
https://webropol.fi/gdpr/Tietosuojaseloste%20k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-%20ja%20asiakasrekisterist%C3%A4.pdf
http://blogs.uta.fi/blogilista/tag/liiketoimintamallit/
http://blogs.uta.fi/blogilista/tag/liiketoimintamallit/
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