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Nuoret ovat yhteiskuntamme tulevaisuus. Nuorille hyvän elämän mahdollistaminen nyt takaa työntekijät, 

verotulojen tuottajat ja vastuunkantajat sekä koko yhteiskunnan kehittämisen myös tulevaisuudessa.  

Nuorten hyvinvointi olisikin asetettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa, mutta tällä hetkellä riittäviä 

edellytyksiä ei tunnu löytyvän. Sama ongelma on todettu myös liikunnan ja urheilun parissa. Päätöksen-

teon vastuun siirtämistä nuorille itselleen, sekä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä 

tähän olisi mahdollista tehdä muutos. (Allianssi ry n.d.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa nuorten tämän hetkistä asemaa liikunnan päätöksen-

teon kentällä lajilitoille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Työn toimeksiantajana toimi Liikunnan ja ur-

heilun nuorisokomitea (LUNK). Tutkimustulokset tulevat työn toimeksiantajan käyttöön, vuosille 2019-

2020 suunniteltuun Urheiluvaikuttajan polku -hankkeeseen, jonka päätavoitteena on edistää urheiluseu-

rojen ja lajiliittojen keinoja nuorten aktivoimiseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.  

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti vuoden 2018 joulukuun ja vuoden 2019 maaliskuun välisenä ai-

kana. Aineisto kerättiin sähköisen kyselyn avulla ja siihen vastasi 57 eri lajiliiton hallituksen puheenjohta-

jaa ja/tai muuta toimihenkilöä. Kysely sisälsi enimmäkseen määrällisiä kysymyksiä, mutta myös muutamia 

laadullisia kysymyksiä. Analyysimenetelmänä käytettiin määrällisten tutkimuskysymysten osalta erilaisia 

tilastoanalyysin perusmenetelmiä ja saatuja tuloksia havainnollistetaan prosentein ja taulukoin. Laadullis-

ten, eli avointen kysymysten suhteen tulokset analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.   

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että nuorten vaikutusmahdollisuudet nähdään erittäin tärkeänä tekijänä laji-

liittojen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta, mutta tästä huolimatta nuoria osallistetaan päätöksente-

koon heikonlaisesti. Nuorten nähtäisiin tuovan lajiliittojen toimintaan uusia näkökulmia, mielipiteitä sekä 

nuorten maailmankuvan, tarpeiden ja tavoitteiden parempaa ymmärtämistä. Vastavuoroisesti myös 

nuorten oman vastuunoton ja aktiivisuuden sekä liikkumiseen että hyvinvointiin nähtäisiin parantuvan 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen myötä. Nuorten aseman kehittäminen onkin useimman lajiliiton ke-

hityskohteena, mutta konkreettiset toimenpiteet ja keinot nuorten mukaan saamiseksi tuntuvat olevan 

kovin haasteellisia.  
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From the perspective of Finland's future and success, the wellbeing of youth should be placed at the cen-

tre of all decision-making (Allianssi ry n.d.). Currently, this does not occur enough, and the same problem 

is to be found in the sports sector. Giving youth the responsibility of decision-making, increasing the par-

ticipation and empowerment of young people could improve this situation. 

 

The purpose of this thesis was to discover opportunities for young people to influence decision-making in 

the sports sector. This research was commissioned by the board of the Exercise and Sports Youth Com-

mittee (LUNK). The research was executed with an online questionnaire. The aim of this study was to pro-

duce information and guidance based on research, which sports clubs and sport governing bodies can use 

to develop their activities. 

 

The thesis was conducted using the quantitative research between December 2018 and March 2019. The 

data was collected with an online questionnaire which consisted mostly of quantitative questions but also 

a few qualitative questions. The survey was directed at the chairpersons or other empolyees of every 

sport governing body in Finland.  The quantitative data was analysed using statisticals methods and the 

results were presented as percentages and in tables . The qualitative data was analysed using con-

tent analysis. 

 

The results of the research showed that the possibility for young people to influence desicion-making is 

seen as a very important factor in the activities of the sports clubs and organisations. Despite this fact, 

young people do not have much access to, nor do they want to participate in decision making. To sports 

governing bodies, youths could bring new perspectives, opinions and a better understanding of young 

people’s worldview, needs and goals. Developing the position of young people is on many sports gover-

ning bodies’ lists, but concrete ways to move this issue forward seem to be lacking. 
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1 Johdanto 

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin tänä päivänä on hyvin vaihtelevaa. 

Osa nuorista haluaa vaikuttaa, mutta muun muassa vuonna 2013 tehty nuorisobarometri osoit-

taa, että vain kolmasosa suomalaisnuorista on todellisuudessa vaikuttanut itselleen tärkeisiin asi-

oihin. Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suo-

messa asuvien nuorten arvoja ja asenteita tutkiva julkaisusarja ja vuoden 2013 teemana oli osal-

lisuus sekä vaikuttaminen. (Myllyniemi 2013.) 

Nuorten passiivisuuden asioihin vaikuttamisen suhteen on todettu olevan ongelma myös liikun-

nan ja urheilun päätöksenteon parissa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia nuorten vaikutus-

mahdollisuuksia Suomen kansallisissa lajiliitoissa. Opinnäytetyö tuotettiin toimeksiantajan, Lii-

kunnan ja urheilun nuorisokomitean (LUNK) kanssa tiiviissä yhteistyössä.  

Opinnäytetyön alussa käsitellään teoriatiedon pohjalta liikuntakulttuuria, liikuntapolitiikkaa ja lii-

kuntaorganisaatioiden rakentumista Suomessa. Lisäksi määritellään nuoruuden ja osallisuuden 

käsitteitä sekä syvennytään nuorten tämän hetkisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Teoriaosuuden 

jälkeen esitellään opinnäytetyön taustat ja käydään läpi tutkimuksen toteutusta. Tämän jälkeen 

esitellään tutkimuksessa saadut tulokset, johtopäätökset ja oma pohdintani opinnäytetyöproses-

sista.  

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena ja aineisto kerättiin verk-

kokyselyn avulla. Tutkimuskysely lähetettiin eri lajiliittojen hallitusten puheenjohtajille ja/tai 

muille toimihenkilöille. Tutkimuskysely rakentui enimmäkseen määrällisistä eli kvantitatiivisista 

kysymyksistä, mutta kerättävän tiedon monipuolistamiseksi kyselyyn lisättiin muutamia kvalita-

tiivisia eli laadullisia kysymyksiä. Tutkimustulosten analyysimenetelmänä määrällisten tutkimus-

kysymysten osalta käytettiin erilaisia tilastoanalyysin perusmenetelmiä ja tuloksia pyrittiin ha-

vainnollistamaan prosentein ja taulukoin. Laadullisten kysymysten suhteen tulokset analysoitiin 

sisällönanalyysin keinoin.   
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2 Liikunta ja urheilu Suomessa 

Tässä osiossa esitellään teoriatietoon pohjautuen liikuntakulttuuria, liikuntapolitiikkaa ja liikunta-

järjestöjen rakentumista Suomessa. Lisäksi määritellään liikunnan ja urheilun käsitteitä ja tuo-

daan esille kuinka liikunnan ja urheilun päätöksenteko toteutuu tällä hetkellä. Teoriatieto tukee 

tutkimustani ja tarkentaa lukijalle työssä käytettyjä käsitteitä.   

2.1 Liikuntakulttuuri 

Yhteiskuntamme sekä ajatustapojemme muutoksien myötä myös liikuntakulttuuri on muuttunut 

suuresti ja on jatkuvassa kehityksessä edelleen. Ennen vanhaa omaehtoisesti harjoitetusta arki-

siin askareisiin sisältyneestä liikunnasta on siirrytty miltein kokonaan jollakin tapaa organisoituun 

liikuntaan. Lajien, seurojen sekä liikuntapaikkojen määrä on jatkuvassa kasvussa ja vaihtoehtoisia 

muotoja liikuntakulttuurille ilmaantuu lisää jatkuvalla syötöllä. Tämän lisäksi liikunta on kaupal-

listunut hurjaa vauhtia ja muuttunut miljoonaluokan bisnekseksi kaikkine terveysruokavalioi-

neen, kuntokeskuksine, -laitteineen ja personal trainereineen (Zacheus 2010). Tämän jatkuvan 

muutoksen keskellä on tärkeää, että kaikkien toimijoiden kesken opitaan puhumaan asioista sa-

maa kieltä tai ainakin ymmärtämään, mitä toinen käsitteillään tarkoittaa.  

Kokonaisuudessaan liikuntakulttuuri voitaisiin määritellä kaikkien liikunnan ja urheilun parissa 

toimivien, harrastavien, sitä seuraavien ja sille merkityksiä antavien ihmisten yhdistäväksi teki-

jäksi (Valtion liikuntaneuvosto 2014, 17). Liikuntakulttuuri käsitteenä siis yhdistää koko liikunnan 

ja urheilun kenttää, mutta mikä on itse liikunnan ja urheilun välinen ero? 

Englanninkielestä löytyy sekä liikunnan että urheilun kattava sana, sport. Meillä Suomessa liikun-

nan ja urheilun käsitteistö on kuitenkin tätä laajempaa ja kirjavampaa, joka määräytyy useasti 

kontekstin, näkökulman sekä käyttäjän mukaisesti. Käytetyillä käsitteillä sekä niiden ymmärtämi-

sellä on todella suuri merkitys itse liikuntakulttuurille, että liikuntapolitiikalle. Erittäin usein yh-

teiskunnan eri sektoreilla käytetään eri käsitteitä, joka sekoittaa ymmärrystä liikunnan ilmiöstä. 

(Valtion liikuntaneuvosto 2014.) 

Esimerkiksi liikuntalaissa, liikunta tarkoittaa kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urhei-

lutoimintaa, paitsi huippu-urheilua (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 16). Julkisen sektorin pa-

rissa puhutaan yleisesti liikunnasta, kun tarkoitetaan myös urheilua. Kansalaisjärjestöissä, kuten 
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lajiliitoissa ja urheiluseuroissa, liikuntakin on urheilua kun taas yksityiset palveluntarjoajat käsit-

teellistävät liikunnan erilaisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Käsitteiden moninaisuus on toki suuri rik-

kaus ja se, että hyväksymme eri ihmisryhmien käyttämät omistamme poikkeavat käsitteet on 

myös avain tasa-arvoisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja osallisuuteen. Käsitteiden määrittely on kui-

tenkin erittäin tärkeää, sillä ilman riittävää yksimielisyyttä käsitteiden sisällöistä on eri tahojen 

yhteistyö vaikeaa ellei mahdotonta. (Valtion liikuntaneuvosto 2014.) 

Liikuntakulttuurin parissa toimivien tahojen kesken käsitteet hakevat vielä muotoaan myös esi-

merkiksi tasa-arvotoiminnassa, kuten sukupuoli- ja ikäpolvi-, että vähän liikkuvien kysymyksissä. 

Usein eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat käyttävät eri käsitteitä tai ainakin ymmärtävät ne toisis-

taan eriävin tavoin ja tästä syystä eri ikävaiheet aina lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuudesta 

seniori-ikään ja vanhuuteen vaativat omat käsitteellistämisensä myös liikunnan ja urheilun suh-

teen.  Jotkut käsitteet myös leimautuvat vain jonkin sukupolven tai sukupuolen käsitteiksi ja näin 

ollen käsitteiden yhtenäistämisessä kyse ei ole pelkästään liikuntakulttuurille asettuvasta haas-

teesta, vaan myös tasa-arvo-, syrjäytymis-, ja ikäkäsitteet ovat samaan aikaan murroksessa. (Val-

tion liikuntaneuvosto 2014, 127.) 

Tässä opinnäytetyössä puhuttaessa liikunnasta, se kattaa sisälleen terveysliikunnan, harrastelii-

kunnan ja arkiliikunnan muodot ja urheilulla tarkoitetaan kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävää 

toimintaa. Pääasiassa opinnäytetyössä kuitenkin liikunnan ja urheilun kenttä sidotaan yhdeksi kä-

sitteeksi, sisältäen molemmat merkitykset.  

2.2 Liikuntapolitiikka 

Suomessa liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua, väestön hyvinvointia sekä näihin liittyvää kansalais-

toimintaa on edistetty liikuntapolitiikalla 1980-luvun alusta lukien. Liikuntapolitiikan tavoitteet 

asetetaan yleisesti liikuntalaissa ja keskeisimpiin kehitystarpeisiin otetaan kantaa hallitusohjel-

massa. Liikuntalain tavoitteena on edistää liikuntaa ja huippu‐urheilua, niihin liittyvää kansalais-

toimintaa sekä väestön hyvinvointia ja terveyttä muun muassa tukemalla lasten ja nuorten kasvua 

ja kehitystä liikunnan avulla. Liikuntalain tavoitteiden toteuttamisessa tärkeimpinä päälähtökoh-

tina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat ja 

kestävä kehitys. (Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d.) 

Suomessa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta sekä liikuntapolitiikan yhteensovittami-

sesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan 
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merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä liikunnan roolia kansalaisyhteiskunnan ja 

osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriössä luodaan edellytyksiä muun muassa arkiliikunnalle, 

harrasteliikunnalle, kilpaurheilulle sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävälle liikunnalle. Liikunnan 

kehittämistä Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee yhdessä eri toimialojen kanssa, sillä tehtävät 

päätökset vaikuttavat liikkumiseen muun muassa varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työelämässä 

sekä vanhustenhuollossa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d.) 

Kehittämistyöhön vaaditaan myös taloudellista panostamista. Suomessa liikuntaa ja huippu-ur-

heilua rahoitetaan lähes kokonaan veikkausvoitto- ja budjettivaroista myönnettävistä valtion-

avustuksista joiden jakamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriö myöskin vastaa. Esimerkiksi vuo-

den 2018 valtion talousarviossa liikuntaan ja huippu-urheiluun suunnattuja varoja veikkausvoit-

tovaroista on noin 152,1 miljoonaa euroa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d.) 

Liikunnan lisääminen onkin koko yhteiskunnan asia. Liikkumattomuudesta on kehkeytymässä 

maamme merkittävin liikuntapoliittinen kysymys, koska sillä on väestön hyvinvoinnin edistämisen 

lisäksi erittäin suuri kansantaloudellinen merkitys. Muun muassa tuoreessa Valtioneuvoston 

kanslian julkaisemassa raportissa kerrotaan liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden, huonon kunnon 

ja runsaan paikallaanolon aiheuttavan useiden miljardien eurojen yhteiskunnalliset kulut. Kustan-

nuksien suuruudeksi arvioitiin Suomessa vuositasolla 3,2-7,5 miljardia euroa ja kustannuksien 

kerrottiin myös kasvavan vuosittain suomalaisen väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun 

takia. (Vasankari & Kolu 2018.) Liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia muun 

muassa terveydenhuollon kustannuksissa, menetettyinä työpanoksina, ikääntyneiden hoivaku-

luina, syrjäytymisenä sekä sosiaalietuuksien kasvuna. Näin ollen Suomi tarvitsee kriittisesti lisää 

liikuntaa kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin ihmisiin, jotka 

liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. (Valtionneuvoston selonteko liikun-

tapolitiikasta n.d., 16.) 

2.3 Suomen liikuntajärjestelmä  

Liikunta- ja urheilujärjestelmän kokonaisuus Suomessa voidaan hahmottaa sektoreittain (Kuvio 

1). Julkisen sektorin piiriin kuuluvat muun muassa valtio ja kunnat, yksityinen sektori kattaa alleen 

yrittäjyyteen perustuvat, taloudellista voittoa tavoittelevat palveluntarjoajat ja kolmanteen sek-

toriin luetaan erilaiset urheiluseurat ja muut kansalaisten liikuntaa organisoivat, voittoa tavoitte-

lemattomat kansalaisjärjestöt.  
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Kuvio 1. Suomen liikuntajärjestelmän keskeisimmät toimijat. (Ilmanen n.d.) 

Näiden kolmen sektorin välillä työnjako toimii niin, että kolmas sektori vastaa pääosin vapaaeh-

toispohjalta paikallisesta urheiluseuratyöstä. Urheiluseurat ovat organisoituneet ylöspäin erilai-

siin alue- ja valtakunnan tason järjestöihin. Julkisella sektorilla valtio vastaa pääosin valtakunnan 

tason järjestötoiminnan avustamisesta ja kunnat tarjoavat palveluita kaikille kansalaisille, sekä 

tukevat paikallisten urheiluseurojen toimintaa erilaisilla avustuksilla, että tarjoamalla edullisia lii-

kuntapaikkoja urheiluseurojen käyttöön. Yksityinen sektori tarjoaa palvelujaan kaikille halukkaille 

yleisesti ottaen voittoa tavoitellen ja lisäksi on mukana tukemassa huippu-urheilua sponsorira-

hoin. (Ilmanen n.d.)  

Suomalaisen itsenäisen ja demokraattisen valtion perustana on ollut kautta aikojen niin sanottu 

kansalaisyhteiskunta, jossa kansalaisten oma-aloitteinen toiminta ja yhteistyöhön perustuva ak-

tiivisuus on merkittävässä asemassa. (Koski & Mäenpää 2018.)  Tämä näkyy myös liikunnan- ja 

urheilun kentällä, jossa kolmas sektori on kautta historian ollut merkittävin suomalaisen liikunta-

järjestelmän toimija kahden muun sektorin merkityksen ollessa vaihtelevaa. 1980-luvun loppuun 

saakka kunnat ja valtio vastasivat jopa 90 prosentin osuudella liikuntapaikkojen ja liikuntapalve-

luiden tuotannosta, mutta muun muassa talouspolitiikan muutoksien myötä yksityinen sektori on 

kasvattanut osuuttaan ja arvion mukaan vastaa tänä päivänä noin neljänneksestä kansalaisten 

liikuntapalveluiden tuottamisesta (Ilmanen n.d.). Kuitenkin yhä edelleen Suomen kansalaisten va-

paa-ajan liikkuminen on rakentunut suurimmalta osaltaan kolmannen sektorin toiminnan varaan.  

Julkinen sek-
tori: valtio, 

kunnat 

Yksityinen sek-
tori: yritykset 

Kolmas sektori: 
seurat ja jär-

jestöt 
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2.3.1 Lajiliitot 

Julkisella sektorilla urheilulajit ovat organisoituneet paikallisesti urheiluseuroiksi ja valtakunnalli-

sesti urheilun lajiliitoiksi. Urheilun järjestörakenteessa yksityiset henkilöt ovat kuuluneet urheilu-

seuroihin ja urheiluseurat oman lajinsa lajiliittoihin. (Koski & Mäenpää 2018.) Kansainväliset ja 

kansalliset lajiliitot ovat oman lajinsa johtavia elimiä, jotka vastaavat lajinsa toiminnasta, kehittä-

misestä, imagosta, säännöistä ja eettisistä arvoista, jotka konkretisoituvat käytännön toimiksi 

osana paikallista urheiluseuratoimintaa (Sorvali 2007; Suomen urheilun eettinen keskus n.d.). Li-

säksi valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt tukevat paikallista urheiluseuratoimintaa järjestä-

mällä erilaista koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Näin ollen urheilun lajiliitoista puhutta-

essa voitaisiinkin puhua urheiluseurojen kattojärjestöistä. Lisäksi lajiliitot tekevät myös tärkeää 

antidopingtyötä välittämällä antidopingtietoa urheilijoille ja urheilijoiden lähipiirille (Suomen ur-

heilun eettinen keskus n.d.).  

Näitä valtakunnan tasolla toimivia järjestöjä rahoitetaan pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämillä valtionavustuksilla. Avustuksia myönnetään arvioimalla erilaisia kriteerejä lajiliitto-

jen toiminnassa. Näitä kriteerejä ovat: liiton kilpailutoiminta ja harrastuspainotteinen toiminta, 

kyky rekrytoida erityisesti liikunnallisesti passiivisesta väestöstä uusia liikkujia lajin pariin, urhei-

lulliset tulokset, huippu-urheilua tukeva valmennus ja toiminta, seurojen tukeminen sekä toimin-

nan että talouden suunnitelmallisuus. Valtakunnallisille liikuntajärjestöille myönnettävien avus-

tusten ensisijaisena tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää elinvoimaista, monipuolista, yhdenver-

taista ja tasa-arvoista liikunnan kansalaistoimintaa ja tarjota sitä kautta Suomen väestölle moni-

puolisia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia (Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 

n.d., 34). 

2.3.2 Urheiluseurat 

Paikallisesti liikunta- ja urheilutoiminnasta vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat, jotka 

järjestävät liikuntamahdollisuuksia eri lajien parissa kaiken ikäisille. Seuratoiminta onkin merkit-

tävin väestön liikuttaja Suomessa - jopa kaksi kolmasosaa suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu 

seuratoiminnan parissa ja koko väestöstä noin viidesosa osallistuu jollakin tapaa liikunta- ja ur-

heiluseurojen toimintaan. Seuratoimintaa voidaan pitää myös erilaisten urheilutapahtumien ja 

huippu-urheilun perustana. (Ilmanen n.d.; Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta n.d..) 
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Suomalainen seuratoiminta on pitkään perustunut vapaaehtoistoimintaan, joka on mahdollista-

nut suuren määrän liikuntaa kohtuullisin kustannuksin. Seuratoiminnan kivijalka on edelleen va-

paaehtoistoiminnassa, mutta toimintaa kohtaan kasvaneet vaatimukset harrastajien ja yhteis-

kunnan suunnalta ovat ajaneet seuratoiminnan sellaiseen tilanteeseen, jossa toiminta vapaaeh-

toisvoimin on käynyt erittäin haastavaksi, ellei jopa mahdottomaksi (Ukkola 2013).  

Seuratoiminnan ammattimaistuessa ja palkattujen työntekijöiden määrän kasvaessa seuratoi-

minnan ja liikuntatoimialan työllistävä merkitys on jatkuvassa kasvussa. Laatuvaatimusten sekä 

ohjatun liikunta- ja urheilutoiminnan intensiteetin kasvu on kuitenkin johtanut harrastamisen ko-

konaiskustannusten radikaaliin nousuun (Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta n.d.). 

Harrastamisen kustannukset vaikuttavat olennaisesti perheiden päätöksiin ja hintojen kasvuista 

voi syntyä monille perheille liian suuri kustannustaakka, joka estää lapsen liikunnan harrastami-

sen seuratoiminnassa (Puronaho 2014). Tutkimuksetkin osoittavat liikunnan harrastamisen mah-

dollisuuksien olevan selvästi yhteydessä perheiden sosioekonomiseen asemaan. Muun muassa 

lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa selvisi, että taloudellisen tilanteensa heikoksi kokevien 

perheiden lapsista ja nuorista noin 32 prosenttia liikkuu viikoittain liikunta- tai urheiluseurassa, 

kun vastaava osuus hyvin toimeentulevissa perheissä on jopa yli puolet (Hakanen, Myllyniemi & 

Salasuo 2018, 26-27).  

Tuoreimpien tutkimusten mukaan on voitu myös osoittaa, että urheiluseuraharrastuksella lap-

suudessa ja nuoruudessa on keskeinen vaikutus elinikäiseen liikunnalliseen elämäntapaan (Valti-

onneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta n.d., 36). Tämän lisäksi harrastus edistää parhaimmil-

laan monipuolisesti sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia ja joissakin tapauksissa 

tuo jopa ammattiurheilijan ammatin (Puronaho 2014). Urheiluseurat toimivat siis merkittävänä 

väestön liikuttajana sekä hyvinvointia edistävänä tahona ja tästä syystä seuratoiminnan edelly-

tysten turvaaminen on otettava huomioon aina liikuntapoliittisessa päätöksenteossa asti. Valtion 

tavoitteena onkin kohentaa liikunnan kansalaistoiminnan laatua, sekä madaltaa ensisijaisesti las-

ten ja nuorten urheilun harrastamisen kynnystä poistamalla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 

eroja (Ilmanen n.d.).  

Paikallista seuratoimintaa avustava taho on pääasiassa kunnat, jotka turvaavat seurojen toimin-

taedellytykset jakamalla seuroille erilaisia avustuksia, rakentamalla liikuntapaikkoja ja tarjoamalla 

niitä edullisesti seurojen käyttöön. Myös liikuntalaissa säädetään, että yleisten edellytysten luo-

minen liikunnalle paikallistasolla on viime kädessä kuntien tehtävä. Lain mukaan kunnan tulee 

luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle muun muassa tukemalla kansalaistoimintaa 

sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. (L 10.4.2015/390.) 
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3 Nuorten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet 

Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssi ry:n sivuilla kerrotaan osuvasti:  ’’Tulevaisuuden 

Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Jos nuorilla on riittävät edellytykset hyvään 

elämään nyt, on heistä tulevina vuosina huolehtimaan itsensä lisäksi vanhenemista sukupolvista 

– tekemään töitä, tuottamaan verotuloja, kantamaan yhteistä vastuuta ja kehittämään koko yh-

teiskuntaa.’’ Allianssi ry:n tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jä-

seniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan.  

Suomen tulevaisuuden, pärjäämisen ja menestymisen kannalta, on nuorten hyvinvointi asetet-

tava etusijalle kaikessa päätöksenteossa. Tällä hetkellä kuitenkaan riittäviä edellytyksiä ei tunnu 

löytyvän ja sama on todettu ongelmaksi myös liikunnan ja urheilun parissa.  Päätöksenteon vas-

tuun siirtämistä nuorille, sekä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä tähän 

on mahdollista tehdä muutos. (Allianssi ry n.d.) 

Mitä tarkoitan nuorella opinnäytetyössäni? Miten määritellään osallisuus? Entä, mikä mahtaa olla 

nuorten rooli päätöksenteossa tällä hetkellä? Tässä osiossa pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin 

teoriatietoon pohjautuen ja samalla pohjustan opinnäytetyöni ajankohtaisuutta ja merkitykselli-

syyttä. 

3.1 Nuoruuden määritelmä 

Koin tarpeelliseksi määritellä ja tarkentaa teoriaan pohjautuen myös tutkimuksessani keskeisessä 

asemassa olevan käsitteen nuori, joka on vaikea määritellä sen monimuotoisuuden vuoksi. Nuo-

ret nähdään pääasiassa tiettyyn ikäryhmään kuuluvana väestöryhmänä, joka koostuu niin eri su-

kupuolista, kansallisuuksista ja maailmankatsomuksista. Nuoruus onkin liukuva käsite ja pohjau-

tuu usein yksilön omaan näkemykseen ikävaiheesta lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Jokaisen 

nuoren tie itsenäistymiseen etenee erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista lähtökohdista sekä eri-

laisista perherakenteista käsin. Nuoruus on yksilöllistä ja sama ihminen voidaankin määritellä eri 

yhteyksissä sekä lapseksi, nuoreksi että aikuiseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017; Valtion 

nuorisoneuvosto 2013; Nuorista Suomessa 2016.) 

Myös lainsäädännössä sekä erilaisissa tutkimuksissa että tilastoissa nuoruuden ikämääritykset 

ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi YK:n määritelmä nuorista kattaa kaikki 15-24-vuotiaat, kun taas 



9 

Suomen nuorisolain mukaan nuoriksi luetaan kaikki alle 29-vuotiaat. Suomalaisnuorten mielestä 

kumpikaan näistä ei kuitenkaan päde nuoren määrittelyksi, sillä nuorten vapaa-aikatutkimuk-

sessa (2013) kävi ilmi, että nuorten itsensä mielestä nuoruus alkaa noin 10-vuotiaana ja päättyy 

noin 20-vuotiaana. (Valtion nuorisoneuvosto 2013.) 

Tässä opinnäytetyössä nuoruuden määritelmänä käytetään iältään, nuorisolain mukaiseen mää-

ritelmään peilaten, kaikkia alle 30-vuotiaita henkilöitä ja määritelmän käyttö konkretisoituu tar-

kemmin tutkimuksen yhteydessä. 

3.2 Osallisuus 

Osallisuus voitaisiin määritellä oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja 

vaikuttaa (Allianssi ry. n.d.). Usein osallisuus ymmärretään myös tunteena, joka syntyy kun ihmi-

nen on osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn tai harrastustoiminnan kautta. 

Näissä yhteisöissä osallisuus taas ilmenee jäsenten keskisenä arvostuksena, tasavertaisuutena ja 

luottamuksena. Käsite osallisuus, voidaan hahmottaa siis sekä kokemuksena tai tunteena, että 

toisaalta toimintakykynä ja toimintamahdollisuuksina. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

2018; Raivio & Karjalainen 2013.) 

Osallisuus nähdään myös merkittävänä tekijänä yksilöiden hyvinvoinnille ja terveydelle, joka hei-

jastuu koko yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen ja luottamuksen lisääntymiseen. Osallisuutta 

edistämällä voidaan myös vähentää muun muassa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja yhteiskunnasta 

syrjäytymistä. Osallisuuden edistäminen onkin osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin ta-

voitteita. (THL 2018; Raivio & Karjalainen 2013). 

Raivio ja Karjalainen (2013) ovat soveltaneet sosiologi Erik Allardtin (1976) jaottelua hyvinvoinnin 

ulottuvuuksista osallisuuteen (Kuvio 2). Raivion ja Karjalaisen (2013) mukaan osallisuus on jaettu 

kolmeen ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuudet ovat toiminnallinen osallisuus (ACTING), riittävä toi-

meentulo ja hyvinvointi (HAVING) sekä yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys (BELONGING). Kullakin 

osallisuuden ulottuvuudella on myös negatiivinen vastaparinsa, joita kutsutaan syrjäytymisen 

ulottuvuuksiksi ja kunkin osallisuuden ulottuvuuden heikentyminen tarkoittaa syrjäytymisriskin 

lisääntymistä sekä osallisuuden vähentymistä.  
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Kuvio 2. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina (Raivio & Karjalainen 2013) 

Omaa elämää koskeviin asioihin osallistuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdolli-

suus vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin on olennainen osa sekä yhteiskunnallista osallis-

tumista, että kiinnittymistä yhteisöön. Yhteiskunnallisella osallisuudella tarkoitetaan jokaisen 

mahdollisuutta niin terveyteen, koulutukseen, työhön, riittävään toimeentuloon, asuntoon kuin 

sosiaalisiin suhteisiinkin. Ihmisen osallisuuden asteen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden on osoi-

tettu vaihtelevan yksilön elämänkulun ja -tilanteiden mukaisesti. Myös osallistumisaktiivisuudella 

ja ihmisen sosioekonomisella asemalla sekä koulutuksella nähdään olevan selkeä yhteys. (THL 

2018.)  

Tässä opinnäytetyössä keskitytään nuorten osallisuuteen sekä vaikutusmahdollisuuksiin päätök-

senteossa. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuoret tarvitsevat tukea, 

tietoa ja taitoa. Tässä korostuu aikuisten vastuu sekä velvollisuus osallistumisen väylien mahdol-

listamisessa lapsille ja nuorille. Osallisuutta edistävillä toimilla on myös tärkeä rooli toiminnan 

kehittämisen kannalta. Osallisuuden käytännöt tuottavat näkemyksiä joiden pohjalta asioita on 

hyvä lähteä kehittämään. Osallisuus voidaan nähdä myös ensiarvoisen tärkeänä toiminnan pa-

laute- ja seurantavälineenä. Hyvinvointi ja mielekkyys työtä, opiskelua tai harrastusta kohtaan 

lisääntyy, kun yksilöt pääsevät vaikuttamaan niiden sisältöihin ja kehittämiseen. (Jauhola & Kor-

telainen 2018, 10.) 
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3.3 Nuorten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet Suomessa 

Nuorten osallisuuden toteutumisen mahdollistamisesta on säädetty aina nuorisolaissa asti. Nuo-

risolain tavoitteena on ensisijaisesti tukea nuorten osallisuuden toteutumista. Nuorisolaissa vel-

voitetaan kuntia, valtiohallintoa sekä kaikkea valtion avustamaa toimintaa edistämään nuorten 

osallisuutta tarjoamalla ja järjestämällä nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa niin paikalli-

sesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksente-

koon. Nuorisolain lisäksi kuntalaki sekä perusopetuslaki sisältävät velvoitteita lasten ja nuorten 

kuulemiseksi ja heidän osallisuuden edistämiseksi. Tästä esimerkkinä vuonna 2015 hyväksytty 

kuntalaki, jonka mukaan jokaisesta kunnasta tulee löytyä nuorisovaltuusto. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö n.d.; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 13) 

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien hyödyt on nähty myös nuorisopoliittisessa päätöksenteossa. 

Muun muassa vuosien 2017-2019 hallitusohjelmassa ja siihen perustuvissa kärkihankkeissa ja hal-

lituksen muissa strategioissa kohdistettiin huomiota nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. 

Myös osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen oli keskeisessä osassa tätä työtä. 

Asetettuja tavoitteita oli, että jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus vähintään yh-

teen mieluiseen harrastukseen, nuorten työllistymistaidot vahvistuvat ja syrjäytyminen vähenee, 

nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään, yhä harvempi nuori joutuu kamppaile-

maan mielenterveysongelmien kanssa sekä nuorille tarjotaan riittävää neuvontaa ja muuta tukea 

itsenäiseen asumiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 8.) 

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi ja osallistua. Osallistuminen edellyttää kuitenkin sitä, 

että lapsille tarjotaan jo pienestä pitäen kokemuksia siitä, että heidän mielipiteellään on väliä ja 

heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämä vaatiikin aikuisilta asennemuutosta ja tasaver-

taista kohtaamista, sillä mikäli lapsia ja nuoria ei kuunnella eikä heidän mielipiteilleen anneta ar-

voa, eivät myöskään he tulevaisuudessa kuuntele nuoria. 

Suomessa nuorten tietämys yhteiskunnallisista asioista on kansainvälisillä mittareilla huipputa-

soa, mutta kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja poliittiseen osallistumiseen on tästä huoli-

matta vähäistä. Nuorisobarometrin mukaan nuorten syitä olla vaikuttamatta ovat muun muassa 

ajanpuute ja itselle mieluisen vaikuttamisen keinon löytymättömyys. Osa nuorista myös kokee 

kansalaispätevyytensä puutteelliseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.)  
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Erilaiset tutkimukset osoittavat, että nuorten vaikuttamisen halu ja yhteiskunnalliset tietotaidot 

ovat vahvasti yhteydessä myös koulutukseen. Osallistumisen mahdollisuuksista säädetäänkin pe-

rusopetus- sekä lukiolaissa ja koulu onkin erinomainen ja keskeinen paikka nuorten osallistumis-

mahdollisuuksien lisäämiseen. Koulujen lisäksi oivia paikkoja nuorten osallistamiseen on erilaisiin 

järjestöihin, seuroihin tai kerhoihin kuuluminen, joihin hieman yli puolet 10-29-vuotiaista nuo-

rista kuuluivatkin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 13.) 

3.4 Nuoret liikunnan ja urheilun päätöksenteossa 

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista nimenomaan liikunnan ja urheilun parissa ei 

ole juurikaan aikaisemmin tutkittu ja aiheeseen liittyvää teoriaa löytyy erittäin rajallisesti. Lasten 

ja nuorten osallistumismahdollisuuksiin harrastuksiin liittyvässä päätöksenteossa on kiinnitetty 

huomiota jonkin verran julkisen sektorin parissa, mutta opinnäytetyöni kohderyhmä eli kolman-

nen sektorin toimijoiden kohdalla aihe tuntuu olevan vielä vieras eikä nuorten tarjoamia mahdol-

lisuuksia ole välttämättä täysin sisäistetty. 

Suomessa julkinen sektori ja eritoten kunnat ja koulut ottavat jossakin määrin lapset ja nuoret 

mukaan liikuntaa koskevaan päätöksentekoon muun muassa nuorisotilojen, nuorisolle suunnat-

tujen alueiden, urheilukenttien, pihojen, leikkikenttien ja liikkuvampien koulupäivien suunnitte-

lussa. Osa kunnista on ottanut lapset ja nuoret suoraan mukaan näiden suunnitteluun ja osa ky-

synyt lapsilta ja nuorilta sitä, millaisia tiloja tai mahdollisuuksia harrastamiseen he toivoisivat. 

Myös vuosille 2017-2019 laaditussa hallitusohjelmassa (luku 3.5) oli otettu harrastamisen mah-

dollisuudet huomioon ja asetettu tavoitteeksi, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdolli-

suus harrastaa mielekkäästi ja matalalla kynnyksellä asuinpaikasta, vammasta, vähemmistöön 

kuulumisesta tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017, 8-9, 78; Rajala, Kämppi, Inkinen & Laine 2017) Hallitusohjelmassa harrastamisella ei kuiten-

kaan tarkoiteta ainoastaan liikuntaan ja urheiluun painottuvaa harrastamista. 
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4 Opinnäytetyön tausta 

Opinnäytetyön taustalla on työn toimeksiantajan, Liikunnan ja urheilun nuorisokomitean (LUNK) 

toive saada tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista Suomen lajiliitoissa. Toimeksiantajalla on 

tavoitteenaan toteuttaa jatkohanke vuosina 2017-2018 toteutetulle pilottihankkeelle, jonka ta-

voitteena oli lisätä nuorten osallisuutta seurojen ja lajiliittojen toiminnassa ja hallitustyöskente-

lyssä. Mukana pilotissa olivat Nuorten Akatemia, Ratsastusliitto, Sukeltajaliitto sekä Kaukalopallo- 

ja Ringetteliitto (Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea 2018). Jatkohankkeessa tavoitteena on 

luoda urheiluvaikuttajan polku urheiluseurojen ja lajiliittojen käyttöön. Hankkeen päätavoitteena 

on edistää urheiluseurojen ja lajiliittojen keinoja nuorten aktivoimiseen ja vaikutusmahdollisuuk-

sien lisäämiseen entisestään, sekä tällä tavoin vähentää lajien parista tapahtuvaa drop-out-il-

miötä, eli liikuntaharrastuneisuuden vähenemistä murrosiässä. Hankkeen toteutumisen kannalta, 

on tärkeää selvittää nuorten aseman ja vaikutusmahdollisuuksien nykytila lajiliitoissa. Opinnäyte-

työni tulokset ovat siis olennainen osa suunniteltua Urheiluvaikuttajan polku-hanketta. 

4.1 Toimeksiantaja 

Toimeksiantajana opinnäytetyölleni toimi Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea eli lyhyemmin 

LUNK, joka on nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen keskittyvä, nuorista liikuntavai-

kuttajista koostuva järjestö. LUNK:in tavoitteena on lisätä nuorten liikuntavaikuttajien osalli-

suutta liikuntakentän päätöksenteossa auttamalla nuoria, urheiluseuroja ja lajiliittoja löytämään 

väyliä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi urheiluseuroissa ja lajiliitoissa. (Liikunnan ja 

urheilun nuorisokomitea 2019.) 

4.2 Tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelmat 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena opinnäytetyönä ja sen tiedonkeruumenetelmäksi va-

likoitui verkkokysely. Tutkimukseksi nimitetään muun muassa tietojen keräämistä, tilastollisia esi-

tyksiä, haastatteluaineiston kuvauksia ja tutkimusmenetelmien käyttöä (Salonen 2013, 10). Tä-

män opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia liikunnan ja ur-

heilun päätöksenteossa tällä hetkellä. Lisäksi toteutetun tutkimuksen tulosten pohjalta luotiin la-
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jiliitoille ja urheiluseuroille suunnattu posteri, johon tiivistettiin tutkimuksen keskeisimpiä tulok-

sia ja johtopäätöksiä (Liite 2). Posteri tullaan jakamaan toimeksiantajan eri sosiaalisen median 

kanavissa ja blogissa, osoitteessa www.nuoretliikuntavaikuttajat.fi. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa nuorten vaikutusmahdollisuuksista sellaista tietoa ja oh-

jeistusta, jota työn toimeksiantaja voi käyttää hyödyksi niin Urheiluvaikuttajan polku -hankkees-

saan kuin auttaessaan urheiluseuroja ja lajiliittoja löytämään väyliä nuorten huomioimiseen ja 

osallistamiseen. 

Henkilökohtainen tavoitteeni on kehittää entisestään tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamis-

tani, sekä soveltaa aikaisemmin opittuja tietoja käytännössä. Tavoitteenani on perehtyä katta-

vasti opinnäytetyössäni käsiteltävään aiheeseen sekä syventää ammatillista osaamistani. Tavoit-

teenani on myös oppia toteuttamaan luotettavaa tutkimustietoa ajankohtaisesta aiheesta ja hyö-

dyntää tutkimuksesta saamaani tietoa käytännössä.   

Tutkimusongelmia, joihin pyrin opinnäytetyössäni saamaan vastauksen ovat: 

1. Kuinka kattavasti nuoret osallistuvat tällä hetkellä liikunnan ja urheilun päätöksentekoon 

liittyviin asioihin?  

2. Millä tavoin lajiliitot osallistavat nuoria toiminnassaan?  

3. Mitkä ovat nuorten tuomat mahdollisuudet lajiliittojen toiminnalle ja toiminnan kehittä-

miselle? 

4. Miten edistää nuorten asemaa liikunnan ja urheilun päätöksenteossa? 

 

http://www.nuoretliikuntavaikuttajat.fi/
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja rajaukset 

Tutkimustyön tehtävänä on yleisesti ottaen saada vastaus johonkin ongelmaan tai kysymykseen. 

Tutkimustehtävä tai -ongelma, on harkittava tarkkaan ja osattava muotoilla selkeästi ennen ai-

neiston keruuta. Kun tutkimustehtävä tai -ongelma on selvillä, itse tutkimustyötä voidaan tehdä 

joko tavoitteena yleistettävä tutkimustulos tai jokin käytännöllinen ratkaisu. Tutkimuksena voi-

daan pitää aineiston keräämistä ja luokittelemista sekä erilaisten tietojen kartoittamista. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009; Varto 2005, 8.)  

Hirsjärven ym. (2009, 134-135) mukaan tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan yleensä neljän 

erilaisen piirteen perusteella. Tutkimus voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava. Kar-

toittavalla tutkimuksella etsitään uusia näkökulmia, löydetään uusia ilmiöitä, selvitetään vähän 

tunnettuja ilmiöitä ja kehitetään hypoteeseja. Selittävällä tutkimuksella on tarkoituksena etsiä 

selitystä tilanteelle tai ongelmaan ja tunnistetaan todennäköisiä syy-seurausketjuja. Kuvaileva-

tutkimus esittää tarkkoja kuvauksia tapahtumista, henkilöistä tai tilanteista. Ennustavalla tutki-

muksella pyritään ennustamaan tapahtumia tai ihmisten toimintoja, jotka ovat seurauksena jos-

takin ilmiöistä. 

Tämän kartoittavan opinnäytetyön tarkoituksena on saada tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuk-

sista ja osallisuudesta liikunnan ja urheilun päätöksenteossa sekä lajiliittojen halukkuudesta ke-

hittää toimintaansa nuorten avulla. Tehtävänä on selvittää kuinka kattavasti lajiliittojen toimin-

nassa on nuoria mukana ja kuinka lajiliitot näkevät nuorten vaikutusmahdollisuudet toiminnas-

saan. 

5.2 Kohderyhmän kuvaus 

Kokonaisuuden hallitsemiseksi opinnäytetyön tutkimuksen kohderyhmään oli tehtävä rajauksia 

ja näin ollen tutkimus toteutettiin otantatutkimuksena. Otantatutkimukselle ominaista on, että 

siinä tutkitaan vain osa perusjoukosta. Perusteluita otantatutkimukseen päätymiselle voivat olla 

esimerkiksi hyvin suuri tutkittava perusjoukko, korkeaksi nousevat kustannukset tai se, että tiedot 

halutaan nopeasti (Heikkilä 2014).  
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Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohderyhmä rajattiin koskemaan Suomen eri lajiliittoja, 

vaikka opinnäytetyön tulokset on suunnattu sekä lajiliitoille, että urheiluseuroille. Niin kuin lu-

vussa 2.3.1 kerrotaan, lajiliitot toimivat ikään kuin urheiluseurojen kattojärjestöinä ja näin ollen 

lajiliittoja on vain marginaalinen määrä verrattuna urheiluseuroihin ja tutkimus on yksinkertai-

sempi toteuttaa suunnattuna ainoastaan lajiliitoille. Lajiliittojen kautta saadaan kuitenkin luotet-

tavaa tietoa myös koskien urheiluseuroja. 

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat Suomen lajiliitot ja eritoten lajiliittojen hallitukset. Kohde-

ryhmä koostettiin Suomen Olympiakomitean vuosikertomuksessa 2017 esille tuoduista jäsen- ja 

kumppanuusjärjestöistä. Vuosikertomuksessa oli tuotu esille yhteensä 104 lajiliittoa, joista 83 liit-

toa kuului järjestön varsinaisiin jäseniin ja 21 liittoa kumppanuusjäseniin. Olympiakomitean si-

vuilla kerrotaan, että järjestön varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä kaikki valtakunnalliset re-

kisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan, 

huippu-urheilun tai muun urheilun edistäminen, kun kumppanuusjäsenenä voivat olla oikeuskel-

poiset yhteisöt ja säätiöt, joiden tarkoituksena on liikunnan ja/tai urheilun edistäminen tai joiden 

toimintaan liittyy liikuntaa, urheilua ja/tai kansalaistoimintaa edistäviä toimenpiteitä. Kutakin la-

jia edustamassa voi olla vain yksi lajiliitto. (Suomen Olympiakomitea n.d.).  

Olympiakomitean vuosikertomuksessa esille tuoduista 104:stä lajiliitosta tutkimuksen otantaan 

valikoitui ensisijaisesti jokainen tiettyä urheilulajia edustava lajiliitto. Näin ollen vuosikertomuk-

sessa listatuista järjestöistä rajautuivat pois muun muassa tiettyjä väestöryhmiä edustavat liitot. 

Näiden tehtyjen rajausten jälkeen kyselylomakkeet lähetettiin loppujen lopuksi 81:lle eri lajilii-

tolle. 

Tutkimusta toteutettaessa kohderyhmään kuuluvat henkilöt pyrittiin tavoittamaan ensisijaisesti 

sähköpostitse ja yhteystiedot kerättiin lajiliittojen nettisivuilta. Vastaajien tavoittamisessa saattoi 

mennä useampi päivä ja useissa tapauksissa oikeaa toimihenkilöä ei heti ensimmäisellä yhtey-

denotolla tavoitettu. Tämä vaikutti olennaisesti prosessin etenemiseen. Kohderyhmästä tavoitet-

tiin kuitenkin suurin osa ja vastauksia kertyi lopulta yhteensä 57:sta eri lajiliitosta, jolloin vastaus-

prosentti oli noin 70%. 
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5.3 Tutkimusmenetelmät 

Työn tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui tutkimuskysely, joka toteutettiin verkkokyselylomak-

keella. Yleensä tutkimusaineiston keräämisessä käytetään joko laadullista tai määrällistä tutki-

musmenetelmää, mutta näitä tutkimusmenetelmiä voidaan myös yhdistää ja ne voivat täydentää 

toisiaan. Pääpaino on kuitenkin selkeästi aina vain toisella näistä menetelmistä. (Vilpas n.d.) Opin-

näytetyössäni tutkimuskysely koostuu pääosin määrällisistä kysymyksistä, mutta kyselyn moni-

puolistamiseksi tutkimukseen liitettiin muutamia laadullisia kysymyksiä. 

Kvantitatiivinen, eli määrällisin menetelmin toteutettu tutkimus kuvaa ja tulkitsee ilmiöitä erilai-

silla mittausmenetelmillä, jotka keräävät tutkimusaineistot numeerisesti. Kyselylomakkeen avulla 

kerätyssä aineistossa, tutkimuslomake sisältää pääasiassa strukturoituja, eli valmiita vastausvaih-

toehtoja sisältäviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu siis mittaamiseen, jonka tulok-

sena syntyy lukuarvoja sisältävä aineisto. Määrällisen tutkimuksen tuloksia analysoidaan pääasi-

assa erilaisin tilastollisin analyysimenetelmin. (Vilpas n.d.; KvantiMOTV 2010) 

Laadullisen, eli kvalitatiivisesti toteutetun tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Tällaisissa tutkimuksissa pyritään ymmärtämään toimintaa, kuvaamaan jotain tiettyä ta-

pahtumaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta valitusta ilmiöstä. Tutkimuskäytäntönä 

laadullinen tutkimusote on joustavampi ja luovempi kvantitatiiviseen verrattuna (Hirsjärvi ym. 

2009). Laadullista menetelmää käytettäessä kohdehenkilöille ei tehdä strukturoituja haastattelu-

kysymyksiä, vaan vastaajien annetaan jäsentää vastauksiaan omaehtoisesti. Tutkijan tehtävänä 

on koota näin saadusta tiedosta yhtenäinen selitys kohteesta. (Vilpas n.d.) 

5.3.1 Verkkokysely aineistonkeruumenetelmänä 

Verkkokyselytutkimuksen toteutus eroaa suuresti perinteisesti toteutettavasta kyselytutkimuk-

sesta. Ensinnäkin sähköinen kysely on helppo lähettää suurelle vastaanottajajoukolle, eikä säh-

köisessä muodossa olevassa kyselyssä tarvitse tehdä rajauksia vastaamisen pituuden osalta. Li-

säksi verkkokyselytutkimus voidaan suorittaa taloudellisesti ja suhteellisen nopeasti sekä kaikki 

tieto ja saadut tulokset ovat helposti siirrettävissä muun muassa Exceliin, Wordiin sekä moniin eri 

tilasto-ohjelmiin. (Heikkilä 2014.) 
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Tunnusmerkkejä, joista hyvän tutkimuslomakkeen voi tunnistaa on muun muassa selkeys ja hou-

kutteleva ulkonäkö, yksinkertainen ja yksiselitteinen tekstien ja kysymysten asettelu, selkeät vas-

tausohjeet, kysymysten looginen eteneminen sekä samaa aihetta koskevien kysymysten ryhmit-

tely kokonaisuuksiksi. Tärkeää on myös, ettei lomake ole liian pitkä ja lomakkeen tulisi saada vas-

taaja tuntemaan vastaaminen tärkeäksi. Hyvä tapa on sijoittaa helpot kysymykset heti kyselylo-

makkeen alkuun herättämään vastaajan mielenkiinto tutkimusta kohtaan ja taustatietojen kysy-

minen on syytä sijoittaa kyselyn loppuun, sillä alkuun sijoitettuna ne saattavat rajata liiaksi vas-

taajan vastauksia seuraavissa kysymyksissä. (Heikkilä 2014.)  

Kyselylomaketutkimuksella on kuitenkin myös huonot puolensa. Koskaan ei voida taata sitä, että 

vastaajat suhtautuvat tutkimukseen vakavasti. Ei voida siis mennä takuuseen siitä, että vastaajat 

olisivat vastanneet kyselyyn täysin huolellisesti ja rehellisesti. Myös väärinymmärryksiä on vaikea 

kontrolloida, eikä voida tietää myöskään sitä, kuinka onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot 

ovat vastaajien näkökulmasta katsottuna. Joissain tapauksissa siis kyselyyn vastaamattomuus voi 

nousta suureksi ja tämä hankaloittaa tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2009.) Kaikki 

edellä mainitut seikat pyrittiin huomioimaan tässä tutkimuksessa jo kyselylomaketta laatiessa 

sekä sen testauksessa. 

5.3.2 Tutkimuksessa käytetty verkkokyselylomake 

Opinnäytetyössäni verkkokyselylomake oli perusteltu aineistonkeruumenetelmä kohderyhmän 

tavoittamisen ja rajallisen aikataulun vuoksi. Verkkokyselyyn vastaaminen oli kohdehenkilöille 

täysin vapaaehtoista ja tästä syystä saatekirjeellä sekä kyselyn nimeämisellä oli suuri painoarvo 

kiinnostavuuden herättämisessä. Tutkimuksessani vastaaminen tehtiin nimettömänä ja myös 

tämä saattoi rohkaista kohdehenkilöitä vastaamaan kyselyyn. Lisäksi kyselyyn vastaaminen oli 

mahdollista toteuttaa omassa rauhassa, eikä se edellyttänyt muuta kuin toimivan tietoliikenneyh-

teyden, sopivan laitteen ja pienen tovin aikaa. Vastaajakatoa pyrittiin minimoimaan kyselyloma-

kemuodon ja kysymystyyppien valinnalla. Vastaajien huolellisuuteen ja rehellisyyteen pyrittiin 

vaikuttamaan liittämällä kyselyyn avoimia kysymyksiä ja sillä, että osa kysymyksistä oli pakollisia. 

Verkkokyselylomake laadittiin Google Forms-sivustolle. Palveluntarjoajan valinta määrittyi kah-

den eri verkkokyselylomakepalveluja tarjoavan sivuston (Kyselynetti.com ja Google Forms) tes-

taamisen ja vertailun avulla. Näistä kahdesta Google Forms oli työn toteuttajalle jo ennestään 
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tuttu ja helppokäyttöinen alusta kyselylomakkeen laatimiselle ja valikoitui näin ollen käytettä-

väksi sivustoksi.  

Kyselylomakkeen suunnittelu ja testaus aloitettiin marraskuussa 2018 ja ensimmäiset lomakkeet 

kohdehenkilöille lähetettiin tammikuun 2019 alussa. Tavoitteena oli saada vastauksia tutkimuk-

seni kannalta riittävästi tammikuun 2019 aikana, mutta lopulta vastausaikaa pidennettiin 

15.2.2019 saakka.  

Käyttöön suunniteltu verkkokyselylomake (Liite 1) sisälsi saatekirjeen, kyselyn etenemistä selven-

tävän tekstin sekä 20 erityyppistä kysymystä. Kysely laadittiin yhteistyössä LUNK:in hallituksen 

kanssa, jotta kysely vastaisi mahdollisimman kattavasti heidän tarpeitaan. Kyselylomake on jaettu 

tutkimusongelmaa mukaillen kolmeen erilaiseen osioon: lajiliitot, seurat ja harrastajat. Kyselylo-

make eteni loogisesti isommasta kokonaisuudesta pienempään ja tällä tavoin saatiin runkope-

rusta myös tulosten analysointivaihetta varten.  

Koska vastaamispäätökset perustuvat pitkälti ensivaikutelmaan tutkimusmateriaalista, tutkimus-

kyselyn yleisilmeestä pyrittiin tekemään vastaajille mielekästä aiheeseen liittyvien kuvien ja vä-

rien avulla. Vastaamisen mielekkyyteen pyrittiin vaikuttamaan lisäksi valitsemalla lomakkeeseen 

erilaisia kysymysmuotoja kuten valinta-, monivalinta-, asteikko- sekä avoimia kysymyksiä. Eri ky-

symysmuodot tutkimuksessa käytetyssä lomakkeessa on esitelty kuvissa 1-4. 

 

Kuva 1. Valintakysymys lomakkeella 

Valintakysymyksissä (Kuva 1) vastaajalle annettiin kaksi tai useampia vastausvaihtoehtoja, joista 

vastaaja pystyi valitsemaan vain yhden. Tämän tyyppisissä kysymyksissä on kysymyksen asettelu 
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toteutettava niin, että vastaajalle on selvää, mikä vaihtoehto on hänelle oikea. Valintakysymyk-

sen vaihtoehdoissa ei siis saisi tulla vastaajalle päällekkäisyyksiä. Valintakysymyksiä käytettiinkin 

tutkimuksessa eniten, sillä kysymykset on vastaajalle yksiselitteisiä ja helppoja sekä tutkijalle yk-

sinkertaisin kysymysmuoto analysoida. 

 

Kuva 2. Monivalintakysymys lomakkeella 

Monivalintakysymyksissä (Kuva 2) vastausvaihtoehtoja on tarjolla kaksi tai useampia, joista vas-

taaja voi valita useampiakin. Tutkimuksessa käytetyt monivalintakysymykset olivat lomakkeen 

testauksesta huolimatta ensimmäisissä lähetetyissä lomakkeissa asetuksiltaan vääränlaiset ja 

tämä hankaloitti vastaamista, mutta saadun palautteen jälkeen asetus saatiin onneksi korjattua. 

Tämä otettiin huomioon tulosten analysoinnissa. 

 

Kuva 3. Avoin kysymys lomakkeella 

Avoimia kysymyksiä (Kuva 3) kerrotaan olevan suositeltavaa käyttää kyselylomakkeissa harkiten 

ja ainoastaan silloin, kun niiden käyttöön on perusteltu syy (KvantiMOTV 2010). Tässä tutkimuk-

sessa avoimia kysymyksiä käytettiin usein tarkentamaan strukturoituja kysymyksiä sekä sellaisten 



21 

kysymysten kohdalla, joihin vastausvaihtoehtoja olisi ollut liiaksi asti tai joita olisi ollut vaikea yk-

silöidä. Tutkimuksen kohderyhmän oletettiin olevan aktiivisia ja motivoituneita vastaamaan ky-

selyyn ja tämä tuki myös syytä avointen kysymysten käytölle.  

 

Kuva 4. Asteikkokysymys lomakkeella 

Asteikkokysymys (Kuva 4) on kysymystyyppi, jossa vastaajalle esitetään jokin väittämä ja vastaaja 

valitsee asteikolta sopivan vaihtoehdon sen mukaan, kuinka voimakkaasti hän on samaa tai eri 

mieltä kuin esitetty väittämä. Tässä tutkimuksessa asteikkokysymyksiä käytettiin pääosin rikas-

tuttamaan kysymysmuotoja vastaamisen mielekkyyden lisäämiseksi ja yksiselitteisten vastausten 

saamiseksi.  

5.4 Aineiston analyysi 

Käsitteenä sana analyysi voi kuulostaa hienommalta kuin mitä se oikeasti todellisuudessa onkaan. 

Analyysilla tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä niitä asioita, joilla pyritään saamaan ’’tolkkua’’ 

tutkimusaineistosta. Aineiston analyysillä pyritään selvittämään mitä aineisto sisältää, mistä ai-

neistossa kerrotaan, millä tavoin ja missä määrin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009.) Ai-

neiston analyysimenetelmien valintaan vaikuttaa se, millaiseen ongelmanasetteluun tutkimuk-

sella halutaan vastauksia.  

Kuten tutkimusmenetelmien, myös aineiston analyysimenetelmien perusjaotteluna voidaan pi-

tää jakoa määrälliseen ja laadulliseen analyysiin (Jyväskylän yliopisto, 2009). Määrällisellä analyy-

silla pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisia ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yh-

teyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä numeroiden ja tilastojen avulla. Määrällisiä analyy-
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simenetelmiä käytettäessä on koko tutkimusprosessi yleensä hahmoteltava jo etukäteen, sillä on-

gelmanasetteluun, aineiston hankintaan sekä analyysimenetelmään liittyvät valinnat vaikuttavat 

toisiinsa.  

Määrällisen analyysin parina pidetään laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusta, jossa pyritään ym-

märtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Näiden kahden ana-

lyysimenetelmän eroa usein korostetaan, vaikka sekä laadullisen että määrällisen analyysin kei-

noja voidaan käyttää samassa tutkimuksessa ja molemmilla voidaan selittää samoja tutkimuskoh-

teita. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 

Tässä opinnäytetyössä saatuja määrällisiä tutkimustuloksia analysoidaan eri tilastoanalyysin pe-

rusmenetelmien kuten ristiintaulukoinnin sekä prosenttilukujen avulla (Heikkilä 2014). Saatuja 

tutkimustuloksia havainnollistetaan erilaisin kuvioin ja taulukoin, jotka on luotu Microsoft Excel -

ohjelmalla. Kyselyssä esitettyjä avoimia kysymyksiä on tarkoitus analysoida sisällönanalyysimene-

telmällä, jossa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Sisäl-

lönanalyysissä tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan tiivistetty kuvaus, joka kytkee tu-

lokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 105.) 
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6 Tulokset 

Tässä osiossa käydään tutkimuksessa saadut tulokset läpi. Ensiksi käsitellään lajiliitoja koskeva 

aineisto, jonka jälkeen perehdytään nuorten asemaan lajiliittojen päätöksenteossa ja lopuksi sy-

vennytään urheiluseuroja ja harrastajia koskeviin tutkimuskysymyksiin. Tuloksia pyritään havain-

nollistamaan mahdollisimman paljon taulukoin sekä kuvioin. 

6.1 Lajiliitot 

Kyselyn alussa selvitettiin avoimella kysymyksellä vastaajan lajiliitto ja tämän kysymyksen poh-

jalta selvisi, että vastauksia tutkimukseen saatiin 57:stä eri lajiliitosta. Yhteensä vastauksia kyse-

lyyn saatiin 66 kappaletta, mutta muutamista lajiliitoista vastauksia oli tullut useammalta toimi-

henkilöltä. Näissä tapauksissa vastaukset, jotka olivat tulleet samasta lajiliitosta mutta eri toimi-

henkilöiltä, yleistettiin yhdeksi lajiliittoa koskevaksi vastaukseksi. Muut lajiliittoja koskevat tutki-

muskysymykset koskivat vastaajan toimenkuvaa, hallituksen keski-ikää ja sitä, löytyykö hallituk-

sesta kenties jo nuoria edistämässä päätöksentekoa.  

Kohderyhmän tavoittamisen suhteen tavoitteena oli saada kyselyyn vastauksia ensisijaisesti eri 

lajiliittojen puheenjohtajilta ja hallitusten jäseniltä. Tähän tavoitteeseen päästin hyvin, sillä selke-

ästi eniten vastauksia (44%) saatiin eri lajiliittojen hallitusten puheenjohtajilta. Kysely tavoitti 

myös muita liittojen hallitusten jäseniä (11%) ja toiminnanjohtajia (13%). Lisäksi jo tässä vaiheessa 

selvisi, että nuorisopäälliköitä löytyy useasta lajiliitosta, sillä kyselyyn saatiin vastauksia myös 

usean eri lajiliiton nuorisopäälliköltä (15%). Kohta ’’muu’’ kattoi alleen muun muassa seurakehit‐

täjiä, harrastekoordinaattoreita, sihteereitä ja muita lajiliittojen toimenkuvan omaavia henkilöitä. 

Kyselyyn vastanneiden toimenkuvat prosenttiosuuksin on esitelty kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden toimenkuva lajiliitoissa 

Kyselyssä kartoitettiin myös lajiliittojen hallitusjäsenten keski-ikää havainnollistamaan sitä, mihin 

ikäluokkiin hallitustoiminta tällä hetkellä painottuu. Tutkimustulokset osoittavat hallitustoimin-

nan painottuvan pitkälti 35-55 ikävuosien välille (91%). Keski-ikähajonta on esitelty kuviossa 4. 

 

Kuvio 4. Lajiliittojen hallitusten arvioidut keski-iät. 

Kyselyssä viimeinen lajiliittojen hallitustoimintaan suunnattu kysymys koski sitä, onko hallituk-

sessa kenties jo nuoria (Alle 30 vuotiaita) mukana. Tuloksista käy ilmi, että noin 30%:sta kyselyyn 

vastanneista lajiliitoista löytyy nuoria hallitustoiminnasta (Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Nuoret lajiliittojen hallituksissa. 

6.2 Nuoret 

Tutkimuksen toisessa osiossa kysymykset painottuvat nuorten osallistamiseen, huomioimiseen ja 

näiden keinoihin lajiliitoissa. Lisäksi osion kysymyksillä kartoitetaan lajiliittojen halukkuutta nuor-

ten aseman kehittämiseen, vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä syitä sille, miksi nuoria ei 

päätöksentekoon liittyvien asioiden parista löydy tämän hetkistä enempää.  

Nuoria osallistetaan liitoissa päätöksentekoon liittyvissä asioissa keskinkertaisesti (Kuvio 6). Muu-

tamissa lajiliitoissa nähtiin nuorten osallistamisen olevan erinomaisella tai hyvällä tasolla (16%). 

Tyydyttävällä tasolla päätöksentekoon osallistamisen nähtiin olevan 44%:lla vastanneista ja koh-

talaisella tai heikolla tasolla 39%:lla vastanneista.  

 

Kuvio 6. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon. 

Erilaisia keinoja nuorten huomioimiseen ja osallistamiseen löytyi laajasti. Lajiliitoissa on todennä-

köisesti tiedostettu, että osallisuutta edistävillä toimilla on tärkeä rooli toiminnan kehittämisen 
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kannalta. Niin kuin luvussa 3.2 kerrottiin, osallisuus voidaan nähdä myös ensiarvoisen tärkeänä 

toiminnan palaute- ja seurantavälineenä.  

Keinoja nuorten huomioimiseen ja osallistamiseen on esitetty kuviossa 7. Nuorilta kerätään muun 

muassa palautetta (23%) ja nuorten nähdään kertovan kehityskohteista myös suoraan päättäjille 

(32%). Nuoria löytyy myös hallituksista (14%) ja liitoilta löytyy omia nuorisopäälliköitä tai -ryhmiä, 

jotka tuovat nuorten äänen kuuluviin (19%). Muita väyliä huomioimiseen ja osallistamiseen olivat 

erilaiset nuorille suunnatut projektit ja koulutukset (5%). 7%:sta vastanneista lajiliitoista nuoria ei 

huomioida tai osallisteta lainkaan toiminnassa.  

 

Kuvio 7. Keinoja nuorten huomioimiseen ja osallistamiseen päätöksenteossa. 

Kuitenkin tarkentaessa kysymystä nuorisopäällikköön, -ryhmään tai vastaavaan nuoria osallista-

vaan toimintaan liittyen, jopa 70% vastanneista kertoo liitosta löytyvän tämän kaltaista toimintaa 

(Kuvio 8).  

 

Kuvio 8. Nuorisopäälliköt, -ryhmät tai vastaava toiminta liitoissa. 
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Seuraavassa kysymyksessä käsiteltiin sitä kuinka nuoret ovat edistäneet liittojen toimintaa niissä 

liitoissa joista nuoria hallituksista löytyy. Vastauksia saatiin muutamia ja nuorten kerrottiin nyky-

aikaistaneen päätöksentekoa, tuoneen uusia ideoita ja teknisiä ratkaisuja toiminnan tukemiseksi. 

Lisäksi nuorten kerrottiin tuovan esiin nuorten näkemystä seuratoiminnan keskeisistä kehityskoh-

teista ja muutamissa liitoissa esimerkiksi nuorille suunnattuja tapahtumia oli lisätty puhtaasti 

nuorten toivomuksesta.  

Kuviosta 9 käy ilmi, että nuorten vaikutusmahdollisuudet nähdään pääosin liitoissa tärkeänä. Jopa 

72% vastanneista kokee, että heidän lajiliitossa nuorten vaikutusmahdollisuudet nähdään erittäin 

tai hyvin tärkeänä. Tyydyttävällä tasolla nuorten vaikutusmahdollisuuksien tärkeys nähdään 

24%:lla vastanneista ja 4% liitoista nuorten vaikutusmahdollisuudet nähdään vain vähän tai ei 

lainkaan tärkeänä.  

 

Kuvio 9. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien tärkeys lajiliitoissa 

Kysyttäessä syytä sille, miksi nuorten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon nähdään tär-

keänä, saatiin kattavasti esille lajiliittojen omaa näkökulmaa nuorten tuomille mahdollisuuksille. 

Eniten vastauksissa näkyi nuorten vaikutusmahdollisuuksien yhteys lajin tulevaisuuden turvaami-

seen, kehittämiseen, lajiin sitouttamiseen ja drop out -ilmiön vähentämiseen.  

Seuraavaksi tuon esille muutaman suoran lainauksen kyselylomakkeessa saaduista vastauksista: 

’’Nuorissa on lajin tulevaisuus ja heidän sitouttaminen toimintaan tapahtuu hyvin 

ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon’’ 



28 

’’Nuorten oma aktiivisuus liikkumiseen ja hyvinvointiin paranee kun heillä on vai-

kuttamismahdollisuus asioihin. Vastuunoton opettelu päätöksenteossa on tär-

keää.’’ 

’’Suurin osa lajimme harrastajista on nuoria, joten on ensisijaisen tärkeää kuulla 

heidän näkemyksensä lajin kehittämisestä ja ottaa heidät mukaan päätöksente-

koon. Kun toimintaa tehdään pääasiassa nuorille, niin heitä ei voi sulkea päätök-

senteosta pois.’’ 

’’Arvioimme, että lajin kehityksen kannalta lasten ja nuorten harrastajien määrän 

kasvu on oleellista monella tavalla. Esim. tulevat huiput aloittavat nuorina ja 

nuorten kautta toimintaan tulee mukaan usein myös heidän vanhempansa. Nuor-

ten näkökulma toiminnan suunnittelussa olisi tärkeää, että ymmärrämme parem-

min ja osaamme puhutella kohderyhmää oikeilla tavoilla ja tavoitamme heidät 

oikeiden kanavien kautta.’’ 

Jopa 81%:lla vastanneista lajiliitoista löytyy halukkuutta kehittää nuorten asemaa päätöksenteon 

kentällä. 17% ei osannut vastata ja 2% koki, ettei heiltä löydy halukkuutta nuorten aseman kehit-

tämiseksi. (Kuvio 10). 

 

Kuvio 10. Lajiliittojen halukkuus kehittää nuorten asemaa päätöksenteossa. 

Kysymykseen siitä, kuinka nuorten osallisuutta voitaisiin liitoissa edistää, saatiin vastaus 51:lta eri 

lajiliitolta. Keskeisimmiksi keinoiksi nousivat eri liiton toimielimiin, kuten hallitukseen tai muihin 

vastuullisiin tehtäviin roolittaminen, mielipiteiden aktiivisempi kyseleminen ja palautteen kerää-

minen, erilaisten nuorille suunnattujen tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen sekä nuorten 
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ryhmän perustaminen. Useassa vastauksessa nousi myös esille se, että nuorten mahdollisuuksia 

tulisi ensisijaisesti kehittää seuratoiminnassa, jonka jälkeen nuoret voisivat ’’edetä’’ vastuullisem‐

piin tehtäviin.  

’’Säännölliset tapaamiset ja suunnitteluun osallistaminen. Ensimmäiset stepit 

olisi tehtävä liiton jäsenseuroissa, joissa tulisi nuoria saada osallistettua mm. pää-

töksentekoon, suunnitteluun, osallistumaan tapahtumien järjestämiseen. Kun tie-

tämys ja osaaminen on riittävän laaja-alaista, voidaan henkilön kykyjä käyttää 

laajemmin.’’ 

’’ Tilaisuus, mihin nuoret kutsutaan ja kerrotaan, mitä on tapahtumassa ja kuun-

nellaan nuorten kysymyksiä. Urheilijana tai vapaaehtoisena osallistaminen.’’ 

Liiton toiminnan vetovoimaisuuden kehittäminen on yksi keskeisistä keinoista saada nuoret mu-

kaan toimintaan. Kuviossa 11 esitetään liittojen keinoja tehdä toiminnastaan vetovoimaista ni-

menomaan nuorille toimijoille. Keskeisimmäksi keinoksi nousi välittävä, kuunteleva ja huolta pi-

tävä ote niin harrastajiin, valmentajiin kuin kaikkiin lajin parissa toimiviin henkilöihin ja toinen 

keskeinen keino lisätä vetovoimaisuutta on ottaa nuoret huomioon päätöksentekoon.  Muita kei-

noja oli muun muassa nuorten ideoiden kuunteleminen ja toteutus sekä mielipiteiden kuuntele-

minen. 

 

Kuvio 11. Keinot toiminnan vetovoimaisuuden kehittämiseksi.  
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Luvussa 3.3 käsiteltiin nuorten osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksia Suomessa ja esille nousi, 

että yhteiskunnassamme nuorten tietämys yhteiskunnallisista asioista on kansainvälisillä mitta-

reilla huippu-tasoa. Kuitenkin kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja poliittiseen osallistumiseen 

on tietämyksestä huolimatta vähäistä. Keskeisimpiä syitä nuorilla olla vaikuttamatta ovat nuori-

sobarometrin mukaan muun muassa ajanpuute ja itselle mieluisen vaikuttamisen keinon löyty-

mättömyys. 

Lajiliitoissa keskeisimmiksi syiksi sille, miksi nuorten ei nähdä osallistuvan liittojen päätöksente-

koon nousi niin nuorten kiinnostuksen puute kuin se, etteivät nuoret tiedä mahdollisuuksistaan 

vaikuttaa. Ongelmaksi todettiin myös liittojen vakiintuneet toimintatavat, joita ei kehitetä sekä 

se, että nuoria ei liittojen tahoilta innosteta. Myös joissakin vastauksissa nousi esille se, ettei asiaa 

ole liitossa tiedostettu tai sen eteen ei ole tehty töitä. Kuviossa 12 on esitelty keskeisimmiksi 

nousseet syyt sille, miksi nuoria ei liittojen päätöksenteosta löydy.   

 

Kuvio 12. Keskeisimmät syyt nuorten puuttumiseen liittojen päätöksenteosta. 

Niissä liitoissa, joissa nuoria ei vielä hallitustoiminnassa ole mukana, nuorten saaminen hallituk-

seen nähdään positiivisessa valossa. Näissä liitoissa nuorten nähtäisiin tuovan hallitustoimintaan 

uutta näkökulmaa, mielipiteitä, raikkautta, ideoita sekä nuorten maailmankuvan, tarpeiden ja ta-

voitteiden parempaa ymmärtämistä.  

’’Oleellista parempi ymmärrys nuorten harrastamisen ja arjen ymmärrys. Tämä 

puolestaan tärkeää esim. uusien harrastajien mukaan houkuttelussa ja palvelui-

den kehittämisessä’’ 
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’’Aito kosketuspinta ja ymmärrys nuorten elämään. Näkymä tulevaisuuteen ja hil-

jaisia signaaleja toimintaympäristön muutoksesta ja trendeistä.’’ 

’’Rohkeita näkökulmia ja energiaa. Vanhojen tapojen kyseenalaistamista ja mie-

likuva- ja käytäntötason muutosjohtamista.’’ 

’’Nuori oppisi näkemään laaja-alaisemmin eri asioiden riippuvuudet lajiliiton toi-

minnassa. Lisäksi nuori voisi olla käytännön ideoijana ja tekijänä liiton työryh-

missä. Voisi tuoda uutta tuoretta näkökulmaa ja samalla nuorten suuntaan tietoa 

mitä liitossa oikeasti tehdään ja miksi.’’ 

6.3 Seurat ja harrastajat 

Kyselyn viimeisessä osiossa käsiteltiin urheiluseuroja, harrastajia ja seuratoimijoita kuten valmen-

tajia koskevia kysymyksiä. Tiedot seuroista, harrastajista ja seuroissa toimivista henkilöistä ovat 

oleellisia tutkimuksen kannalta, jotta saatiin havainnollistettua muun muassa lajiliittojen kokoa ja 

harrastajien sekä valmentajien keski-ikää. Lisäksi saatiin lisää tietoa siitä, millaisia vaikutusmah-

dollisuuksia nuorille tarjotaan seuratoiminnan parissa. 

Kaikista eniten vastauksia saatiin pieniltä lajiliitoilta, joissa jäsenseuroja on alle 50 (30%). Toiseksi 

eniten vastauksia antoivat suuret yli 200 jäsenseuran omaavat lajiliitot (25%) ja lopuista kyselyyn 

vastanneista löytyi liittoja näiden kahden ääripään väliltä. (Kuvio 13.) 

 

Kuvio 13. Kyselyyn vastanneiden lajiliittojen jäsenseurojen määrä. 
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Kuviossa 14 havainnollistetaan kyselyyn vastanneiden liittojen harrastajien keski-ikää. Liittoja 

joissa keski-ikä harrastajien kohdalla on yli 30 vuotta oli 35% vastanneista. 46% vastasi harrasta-

jien keski-iän olevan tutkimuksessakin keskeisessä asemassa olevia alle 30-vuotiaita ja 19% vas-

taajista ei osannut vastata kysymykseen lainkaan.  

 

Kuvio 14. Harrastajien arvioitu keski-ikä. 

Valmentajien keski-iän arvioitiin olevan useimmissa lajiliittojen seuroissa 40-50 vuotta (39%). 

Useassa lajiliitossa valmentajien arvioitiin olevan keski-iältään myös 30-40 vuotta (29%). Valmen-

tajista keski-iältään yli 50 vuotiaita nähtiin olevan 13% vastauksen antaneista ja alle 30-vuotiaiksi 

keski-iän arvioi 7% vastanneista. (Kuvio 15.) 

 

Kuvio 15. Valmentajien arvioitu keski-ikä lajiliittojen jäsenseuroissa. 

Lajien parissa toimimiseen nuorille tarjotaan harrastamisen lisäksi myös erilaisia mahdollisuuksia. 

Näistä keskeisimpiä ovat erilaiset seuratoiminnalliset ja valmennustehtävät. Monissa lajiliittojen 

seuroissa nuoret osallistuvat myös muun muassa tuomari ja toimitsijatehtäviin sekä erilaisiin ta-

pahtumiin. Lajien parissa toimimiseen harrastamisen lisäksi nuorille tarjottavat mahdollisuudet 

on esitelty kuviossa 16. 
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 Kuvio 16. Nuorille tarjottavat mahdollisuudet lajien parissa toimimiseen harrastamisen lisäksi.  

Kyselyn loppuun liitettiin vielä kysymys, jossa vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa epäselvyyksiä 

tai vastauksia, antaa palautetta kyselystä tai kertoa lisää lajiliitosta ja sen toiminnasta. Seuraa-

vaksi muutama suora lainaus saaduista vastauksista: 

 
’’Nuorten saaminen lajin pariin on yksi suurimmista haasteistamme. Haluai-

simme suuresti kehittää tätä puolta, resurssit vain vähän tuovat siihen haas-

tetta.’’ 

’’Kysely oli erinomainen ja silmiä avaava. Eipä keski-ikäiset tai heitä vanhemmat 

mieti nuorien näkökulmasta asioita.’’ 

’’Mielestäni ”nuoria” ei voi käsitellä heterogeenisenä massana, meilläkin on mu-

kana nuorta väkeä hyvin erilaisin tavoittein ja ”nuorten äänen” kuuleminen ei 

välttämättä toisi uutta ja hyvää kaikille ”nuorille”.’’ 

’’Olemme kokeilleet muodostaa urheilijoista (mukaan lukien nuoret) työryhmää, 

mutta nimeämisestä ja pienestä patistamisesta huolimatta he eivät saaneet yh-

tään yhteistä kokoontumista aikaiseksi. Pitänee yrittää uudelleen. Nuoria ei 

tunnu kiinnostavan oikeaan päätöksentekoon osallistuminen, koska se edellyttää 

paljon työtä ja selvittelyä myös valmisteluvaiheessa. Mieluummin harrastavat ja 

tulevat valmiiseen pöytään, kun ei tarvitse miettiä liian syvällisesti sitä, miten 

edellytykset luodaan harrastamiselle.’’ 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimuksellisessa opinnäytetyöprosessissa tutkimusaiheen valitsemisen ja teoriaan perehtymi-

sen jälkeen on tärkeää pohtia, mitä itse asiassa aiheeseen liittyen halutaan tietää. Tutkimusaihe 

täytyy rajata ja tässä auttaa mahdollisimman tarkkojen tutkimusongelmien asettaminen. Tutki-

musongelmien myötä työskentely helpottuu, kun ajatus suuntautuu paremmin siihen, mitä on 

tarkoitus tutkia. Tutkimusongelma sisältää kysymyksen tai kysymysten muodossa tiivistyksen 

siitä, mitä aiheesta todella halutaan tietää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä lu-

vussa vastataan tälle tutkimukselle asetettuihin tutkimusongelmiin.  

Tutkimusongelmia, joihin pyrin tutkimuksellani saamaan vastauksen olivat: 

1. Kuinka kattavasti nuoret osallistuvat tällä hetkellä liikunnan ja urheilun päätöksentekoon 

liittyvissä asioissa?  

2. Millä tavoin lajiliitot osallistavat nuoria toiminnassaan?  

3. Mitkä ovat nuorten tuomat mahdollisuudet lajiliittojen toiminnalle ja toiminnan kehittä-

miselle? 

4. Miten edistää nuorten asemaa liikunnan ja urheilun päätöksenteossa? 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että nuorten vaikutusmahdollisuudet liikunnan ja urheilun päätök-

senteossa nähdään kohderyhmän silmin tärkeänä ja kehitettävänä kohteena, mutta tästä huoli-

matta lajiliitoissa nuorten osallistaminen on tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla ja liittojen hallituk-

sistakin nuoria löytyy vasta vähänlaisesti. 

Tutkimuksessa kysyttäessä nuorten erilaisista mahdollisuuksista vaikuttaa päätöksentekoon liit-

tyvissä asioissa, keskeisimmiksi keinoiksi nousivat palautteen aktiivinen kerääminen, sekä se, että 

nuoret kertovat kehityskohteista suoraan päättäjille. Jonkin verran vastauksissa esille nousi myös 

nuorisoryhmätoimintaa sekä nuorten osallistumista hallitustoimintaan.  

Nuorten nähtäisiin tuovan lajiliittojen toimintaan raikkaita näkökulmia, uusia ideoita ja nuorek-

kuutta. Mutta keskeisimmät syyt sille, ettei nuoria löydy liittojen vaikuttavista elimistä, nähtiin 

kaksipiippuiseksi  ongelmaksi. Toisaalta suurimmaksi syyksi nähtiin se, ettei nuoria itseään kiin-

nosta, eivätkä he tiedä mahdollisuuksistaan päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Mutta ongel-

maksi nähtiin myös liittojen toiminnassa vakiintuneet toimintatavat joita ei kehitetä, sekä se, ettei 
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nuoria myöskään innosteta mukaan toimintaan. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä luomaan 

ratkaisua, jolla saadaan ensinnäkin lisättyä nuorten tietoisuutta päätöksentekoon liittyvissä asi-

oissa ja tietoisuuden lisäämisen kautta kenties kiinnostusta myöskin osallistua päätöksentekoon. 

Nuorten tietoisuuden lisäämisellä liitot pystyvät innostamaan nuoria toimintaansa ja nuorten mu-

kaan saaminen edesauttaa vakiintuneiden toimintatapojen kehittämistä. 

Vastauksista kävi myös ilmi, että selkeästi useimmissa lajiliitoissa ymmärretään nuorten tärkeys 

niin lajiliittojen ja urheiluseurojen toiminnan kuin lajien tulevaisuuden, että harrastamisen mie-

lekkyyden turvaamisen kannalta. Esille nousi näkökulmia myös siitä, että nuorten huomioiminen 

ja osallistaminen päätöksentekoon liittyvissä asioissa voisi edesauttaa murrosiässä tapahtuvan 

drop out -ilmiön vähentämistä sekä lajeihin sitouttamista, ja tähän ongelmaan myös toimeksian-

taja pyrkii hankkeellaan saamaan ratkaisun.  

Positiivista oli myös huomata se, että useissa kyselyn vastauksissa oli lähestytty asiaa myös nuor-

ten näkökulma edellä. Se, mitä nuoret konkreettisesti hyötyisivät ja oppisivat osallistumalla pää-

töksentekoon liittyvissä asioissa nousi useammassakin vastauksessa esille, näitä asioita oli muun 

muassa vastuunoton oppiminen, laaja-alaisempi ymmärrys liittojen toiminnasta sekä aktiivisuu-

den lisääntyminen liikuntaa ja hyvinvointia kohtaan. Väylien löytäminen nuorten saamiseksi lii-

kunnan ja urheilun päätöksenteon pariin on siis merkittävästi sekä nuoria itseään, että lajiliittoja 

ja urheiluseuroja hyödyttävää. 
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8 Pohdinta 

Niin kuin allianssi ry:n sivuilla todettiin tulevaisuuden yhteiskuntamme voivan tasan yhtä hyvin 

kuin nykyisyyden nuorten, voidaan saman ajatuksen ajatella pätevän myös liikunnan ja urheilun 

kentälle. Mikäli nuoret voivat huonosti, eivät löydä itselleen mielekkäitä harrastuksia ja putoavat 

syystä tai toisesta pois harrastusten parista, vaikuttaa se olennaisesti lajiliittojen ja urheiluseuro-

jen toimintaan ja toiminnan jatkuvuuteen. Lajiliitoissa ja urheiluseuroissa nuorten huonolla voin-

nilla voidaan nähdä olevan vaikutusta muun muassa harrastajamäärien laskussa, kilpaurheilun 

parissa, myöhemmin valmentajakadossa ja jopa hallitustoiminnan tasolla, kun kiinnostuneita te-

kijöitä ei löydy. Tämän lisäksi nuorten passiivisuus harrastuksissa tulee pitemmällä tähtäimellä 

näkymään myös koko yhteiskunnan hyvinvoinnissa ja liikkumattomuudesta aiheutuneissa kustan-

nuksissa.  

Luvussa 3.2 kerrottiin, olennaisen ja tärkeän tekijän nuorten hyvinvoinnille, terveydelle ja syrjäy-

tymisen ehkäisemiselle olevan osallisuuden tunne ja mahdollisuus vaikuttaa itselleen tärkeisiin 

asioihin. Tätä tekijää, ei ole vielä kaikkien tahojen tasolla huomioitu, sillä nuoret osallistuvat suh-

teellisen vähän kaikilla elämän osa-alueilla omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Tämän 

tutkimuksen tulokset osoittavat saman ongelman myös liikunnan ja urheilun parissa. Väestön 

merkittävimpänä liikuttajana urheiluseurojen ja urheiluseuroja hallinoivien lajiliittojen huomion 

kiinnittäminen näihin asioihin onkin siis ensisijaisen tärkeää. 

Positiivista on, että useissa lajiliitoissa on ymmärretty nuorten tuomat mahdollisuudet liittojen 

toimintaan ja halua nuorten aseman kehittämiseen löytyy. Kuitenkin keinot osallistamiseen tun-

tuvat olevan useissa liitoissa vanhanaikaisia ja tämä osoittaa selkeän tarpeen toimeksiantajan 

suunnittelemalle Urheiluvaikuttajan polku -hankkeelle.  

8.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Jokaisen tutkimuksen eettisyyttä, luotettavuutta sekä pätevyyttä on pystyttävä jollakin tavoin ar-

vioimaan. Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa sekä sen tulokset 

uskottavia vain siinä tapauksessa, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edel-

lyttämällä tavalla työn jokaisessa vaiheessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta n.d.) Eettisyyteen 

kuuluu muun muassa rajausten tekeminen ja niiden selkeä ilmoittaminen, lähdekritiikki, tiedon 
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soveltuvuus sekä luotettavuus. Lisäksi eettisyys ilmenee sopimuksen noudattamisessa muun mu-

assa sovittujen aikataulujen, sisältöjen ja tavoitteiden osalta. Myös yleiset rehellisyyden periaat-

teet on otettava huomioon opinnäytetyöprosessin jokaisessa vaiheessa. (Kamk n.d.)  

Etiikan peruskysymyksiin kuuluvat kysymykset oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Tutkimuk-

sen tekoon liittyy aina useita eettisiä kysymyksiä, jotka tutkimuksessa on otettava huomioon. Epä-

rehellisyyttä on pyrittävä välttämään tutkimuksen jokaisessa vaiheessa ja huomioon otettavia asi-

oita on, ettei toisten eikä omia tutkimuksia plagioida, tuloksia ei yleistetä kritiikittömästi eikä niitä 

keksitä tai kaunistella. Myöskään tutkimuksen raportointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjoh-

tavaa. Lisäksi eettisiin kysymyksiin kuuluvat myös muun muassa kohderyhmän anonymiteetin säi-

lyttäminen ja  ihmisarvon kunnioittaminen. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että koehenki-

löiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan antamalla heille painostamatta mahdollisuus päät-

tää, haluavatko he osallistua tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2009.) 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Olennaisimmat kvantitatiivisen tutki-

muksen luotettavuuteen vastaavat tekijät ovat: kuinka mittaamisessa on minimoitu virheiden 

mahdollisuus, kuinka kattavasti otos edustaa kohderyhmän perusjoukkoa ja onko tutkimus tois-

tettavissa samanlaisin tuloksin. Opinnäytetyön luotettavuuden kannalta tärkeää on myös arvioida 

tutkimusmenetelmiä, niiden toteutustapaa sekä sitä kuinka hyvin nämä soveltuvat kyseiseen tut-

kimukseen. (Heikkilä 2014.) 

8.1.1 Eettisyys tässä opinnäytetyössä 

Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on ollut noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä alusta loppuun 

saakka. Tutkimusaihe sekä tutkimuksen kohderyhmä on otettu huomioon jo aineistonkeruume-

netelmää valitessa. Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on ollut mahdollisuus osallistua tutki-

mukseen täysin omasta vapaasta tahdosta ilman painostusta ja vaikka kyselylomakkeelle määri-

teltiin tutkimusongelman sekä tulosten kannalta oleellinen määrä pakollisia kysymyksiä, suurim-

maksi osaksi tutkimuskysymyksiin vastaaminen perustui täysin vastaajien vapaaehtoisuuteen. 

Anonymiteetin säilyminen otettiin myös tässä huomioon, sillä tunnistetietoja kuten henkilön toi-

menkuvaa koskevat kysymykset eivät olleet vastaajalle pakollisia. Lisäksi vastaajalle pyrittiin ker-

tomaan saatekirjeessä kaikki oleellinen tutkimuksesta, anonymiteetin säilyttämisestä sekä vas-

tausten käyttötarkoituksesta ja mahdollisten epäselvyyksien varalta kirjeeseen liitettiin sekä toi-

meksiantajan verkkosivut että tutkimuksen tekijän yhteystiedot.  
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Myös rehellisyyteen liittyvät tekijät on pyritty huomioimaan kaikessa toiminnassa. Tutkimus on 

suunniteltu, toteutettu ja raportoitu mahdollisimman huolellisesti ja yksityiskohtaisesti sekä tie-

teellisen tiedon pohjalta vaaditulla tavalla. Tutkimuksen tulokset on kirjattu sellaisina kuin ne ovat 

ja niissä esille tuodut numeeriset arvot on pyritty havainnollistamaan helpommin ymmärrettä-

vässä muodossa erilaisin taulukoin ja kuvioin. Lisäksi tutkimuksen kulku on kuvattu avoimesti jät-

tämättä mitään pois.  

8.1.2 Luotettavuus tässä opinnäytetyössä 

Tässä työssä tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen menetelmä ja aineisto kerättiin verkkoky-

selylomakkeella. Verkkokyselylomake oli perusteltu aineistonkeruumenetelmä, sillä kohderyhmä 

pystyttiin tavoittamaan verkon kautta kattavasti ja rajallisella aikataululla saamaan luotettavaa 

tietoa suhteellisen nopeasti. Tutkimus lähetettiin 81 eri lajiliittoon ja vastauksia saatiin loppujen 

lopuksi 66 kappaletta 57:stä eri lajiliitosta. Samoista lajiliitoista tulleet eri toimihenkilöiden anta-

mat vastaukset yleistettiin yhdeksi lajiliittoa koskevaksi vastaukseksi, jolloin lopullinen vastauk-

sien määrä oli 57. Saatu vastausmäärä erittäin rajallisessa ajassa oli yllättävä. Vastausprosentti oli 

noin 70% jonka voidaan ajatella olevan sen verran kattava, että tutkimusta voidaan pitää otannan 

määrän mukaan luotettavana. Samoja tutkimusmetodeja käyttäen tutkimus on myös toistetta-

vissa samanlaisin tuloksin. 

Vaikka opinnäytetyössä pyrittiin huolellisuuteen, ei virheiltä täysin pystytty välttymään. Tutki-

muksessa pitäisi pyrkiä yksiselitteisyyteen, niin että jokainen vastaaja ymmärtää kysymykset sa-

malla tavoin ja tässä tutkimuksessa käsite nuori aiheutti vastaajille liikaa tulkinnanvaraa, eikä kä-

sitettä oltu selvästikään tarpeeksi selkeästi määritelty. Lisäksi alussa kyselylomakkeen testauk-

sesta huolimatta monivalintakysymyksien asetukset olivat jääneet viallisiksi, eivätkä kyselyyn vas-

tanneet pystyneet monivalintakysymyksissä valitsemaan kuin yhden vaihtoehdon useamman si-

jasta. Vastausvaihtoehdoista löytyi kuitenkin kohta ’’muu’’, johon vastaajat pystyivät luettele‐

maan useamman vaihtoehdon eikä tämä estänyt kyselyyn vastaamista täysin. Onneksi sekä nuo-

ruuden määritelmästä sekä monivalintakysymyksien viasta tuli suhteellisen nopeasti palautetta 

kyselyyn vastanneilta ja molempiin löydettiin ratkaisu. Muun muassa nuoruuden määritelmä lii-

tettiin osaksi saatekirjettä, jolloin käsite oli selkeämpi kaikille vastaajille ja monivalintakysymyk-

siin kohdistunut vika korjattiin. Vaikkei viallisiin monivalintakysymyksiin kerennyt tulla montaa-

kaan vastausta, siitä huolimatta se vaikutti jonkin verran tulosten analysointiin muun muassa pro-

sentuaalisten osuuksien uudelleen laskemisessa. 
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Lähtökohtaisesti tutkimukseen oli tavoite saada yksi vastaus jokaisesta kohderyhmään kuuluvasta 

lajiliitosta, mutta syystä tai toisesta muutamista lajiliitoista saatiin useampi vastaus eri toimihen-

kilöiltä. Toisaalta oli mielenkiintoista nähdä kuinka eri toimihenkilöiden näkemykset liiton asioista 

eroavat toisistaan, mutta se ei ollut tutkimuksen kannalta olennaista ja tällaisissa tapauksissa vas-

taukset yhdistettiin keskihajonnan sekä keskiarvojen mukaan yhdeksi lajiliittoa koskevaksi vas-

taukseksi. Tämä lisäsi hieman työmäärää, muttei merkittävästi vaikuttanut tuloksiin tai tulosten 

analysointiin. 

Tutkimuksen luotettavuutta horjuttaa näin ollen pienet yksittäiset virheet, jotka olisi pitänyt pyr-

kiä minimoimaan ennen tutkimuksen toteuttamista. Kuitenkin otannan määrän ja tutkimuksen 

toistettavuuden mukaan tutkimusta voidaan pitää luotettavana. 

8.2 Jatkotutkimuskohteet 

Niin kuin opinnäytetyöstä käy ilmi, aikaisempia tutkimuksia nuorten liikunnan ja urheilun päätök-

sentekoon liittyvistä asioista ei löydy. Aihe on kuitenkin tärkeä ajatellen nuorten omaa hyvinvoin-

tia ja harrastamista, sekä lajiliittojen että urheiluseurojen tulevaisuutta. Tässä opinnäytetyössä 

kartoitettiin nuorten asemaa lajiliittojen päätöksenteossa tällä hetkellä ja tutkimus toteutettiin 

ensisijaisesti siitä näkökulmasta mitä lisäarvoa nuoret voisivat tuoda lajiliittojen toimintaan.  

Tutkimuksen mukaan keskeisimmiksi ongelmiksi nuorten päätöksentekoon osallistamisessa laji-

liittojen näkökulmasta nähtiin se, ettei nuoria kiinnosta eivätkä nuoret tiedä mahdollisuuksistaan 

päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Tätä aihetta olisi kenties hyvä tutkia lisää ja ottaa selvää 

nuorten omista ajatuksista ja näkökulmasta siihen, minkä takia he eivät juurikaan päätöksente-

koon liittyvään toimintaan urheilun ja liikunnan parissa osallistu. Lisäksi nuorten asemaa ja osal-

lisuutta voitaisiin tutkia kohdentamalla tutkimus ainoastaan yhteen lajiliittoon ja liiton jäsenseu-

roihin, jolloin saataisiin yksityiskohtaisesti tietoa siitä kuinka päätöksenteko toteutuu tietyn lajin 

parissa. 

8.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Kyky kyseenalaistaa, analysoida ja esittää erilaisia vaihtoehtoja on edellytys onnistuneelle opin-

näytetyölle. Opinnäytetyössä olennainen osa oppimisprosessia on myös sen kriittinen arviointi ja 
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arvioinnissa on tärkeää tuoda esille muun muassa se, saavutettiinko työlle asetetut tavoitteet. 

Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen opinnäytetyön vauhdittamana saavuttaa usein sille 

asetetut tavoitteet, mikäli lähtökohtana oppimiselle on opiskelijan oma motivaatio kehittyä. 

(KAMK n.d.). 

Jo tutkimuksen aihetta valittaessa on tärkeää pohtia tarkkaan, miksi juuri kyseistä aihetta halu-

taan tutkia sekä mitä hyötyä se voi tarjota eri toimijoille ja tahoille. Tässä opinnäytetyössä keskei-

simpänä tavoitteena oli kartoittaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia liikunnan ja urheilun päätök-

senteossa tällä hetkellä. Työn tarve todettiin kun huomattiin, ettei juuri minkäänlaista aikaisem-

paa tutkittua tietoa kyseisestä aiheesta löydy. Opinnäytetyön aihe valikoitui siis tutkijan omasta 

kiinnostuksesta liikuntavaikuttamiseen, mutta myös toimeksiantajan oikeasta tarpeesta kysei-

seen tutkimukseen.  

Tutkimuksessa saadut tulokset tulevat toimeksiantajan käyttöön Urheiluvaikuttajan polku -hank-

keeseen, jonka tarkoituksena on edistää nuorten asemaa liikunnan ja urheilun päätöksenteossa. 

Nuorten aseman kehittymisen voidaan nähdä tuovan merkittäviä hyötyjä niin urheiluseurojen ja 

lajiliittojen toimintaan kuin nuorille itselleen. Nuorten liikkumisen, hyvinvoinnin ja terveyden vai-

kutukset ovat merkittäviä myös yhteiskunnallisesti. Edistämällä nuorten säilymistä urheiluharras-

tusten parissa pidempään voidaan vaikuttaa muun muassa liikkumattomuudesta aiheutuneisiin 

yhteiskunnallisiin kustannuksiin. 

Tutkimus toteutui hyvin, vastausprosentti nousi jopa odotettua korkeammaksi ja kattavat vas-

taukset saatiin kaikkiin haluttuihin kysymyksiin. Tutkimuksella saatiin uutta, arvokasta ja tärkeää 

tietoa ajankohtaisesta aiheesta ja tutkimuksen pohjalta voidaan lähteä kehittämään urheiluseu-

rojen ja lajiliittojen toimintaa entisestään. Koko opinnäytetyöprosessi oli siis mielestäni onnistu-

nut ja työn tavoitteet saavutettiin. 

8.4 Ammatillinen kehitys 

Omia tavoitteitani opinnäytetyöprosessin suhteen olivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaa-

miseni kehittäminen, aikaisemmin opitun tiedon soveltaminen käytännössä, ammatillisen osaa-

miseni syventäminen sekä kattava perehtyminen opinnäytetyössä käsiteltävää aiheeseen.  

Peilaten opinnäytetyöprosessia asettamiini omiin tavoitteisiini, koen saavuttaneeni ne hyvin. 

Opinnäytetyöprosessin aikana sekä tutkimus- että kehittämistoiminnan osaamiseni kehittyi. Koko 
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tutkimusprosessi sekä sen eri osa-alueet aina suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin antoi-

vat minulle laajempaa näkökulmaa opinnäytetyön aiheeseen sekä omaan osaamiseeni ja ajatte-

luuni liittyen. Heti tutkimusprosessin aluksi jouduin pohtimaan, millä tavoin tutkimuksen toteutus 

olisi realistisesti järkevintä ja näiden pohdintojen pohjalta suunnittelin kokonaisuuden, jonka tar-

koituksena oli vastata mahdollisimman hyvin niin asetettuihin tutkimusongelmiin kuin omiin että 

toimeksiantajani tavoitteisiin. Tutkimuksen toteutus ja siinä eteen tulleet haasteet haastoivat mi-

nua kehittämään omaa ajatteluani ja raportointi on jäsentänyt tämän koko oppimisprosessin yh-

deksi kokonaisuudeksi.  

Perehtyminen työtä pohjustavaan teoriaan ja tutkimuskohderyhmään oli tehtävä perusteellisesti, 

sillä koko tutkimusprosessin onnistuminen pohjautui näihin kahteen. Teoriaan tutustuessa myös 

työn merkityksellisyys omaa tulevaisuuttani ajatellen korostui. Oma mielenkiintoni liikunnan ja 

urheilun parissa tapahtuvaan vaikuttamiseen ja sen mahdollisuuksien lisäämiseen kasvoi suuresti 

ja opinnäytetyön kautta sain laajennettua asiantuntijuuttani tähän aiheeseen liittyen. Uskon siis 

koko opinnäytetyöprosessin auttavan minua myös jatkossa.  

Lisäksi tiivis yhteistyö toimeksiantajan, Liikunnan ja urheilun nuorisokomitean, kanssa on opetta-

nut minulle sekä yhteistyö-, kokous- että neuvottelutaitoja. Koko opinnäytetyöprosessi on opet-

tanut minulle oman ajankäyttöni ja organisointitaitojeni hallintaa. Kokonaisuudessaan voin siis 

sanoa, että tämä opinnäytetyö on vastannut asettamiini tavoitteisiin täysin sekä todeta opinnäy-

tetyöni onnistuneen hyvin. 
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

Nuorten vaikutusmahdollisuudet liikunnan ja urheilun päätöksenteossa -kyselytutkimus 

 

Mistä on kyse? 

Olen pian Kajaanin ammattikorkeakoulusta liikunnanohjaajaksi (AMK) valmistuva opiskelija. Toteu-
tan opinnäytetyönäni kyselytutkimuksen Suomen eri lajiliitoille siitä, kuinka hyvin nuoret osallistuvat 
ja kuinka hyvin heitä osallistetaan lajiliittojen päätöksenteossa. Kyselyn kohdehenkilöinä ovat eri laji-
liittojen hallituksen jäsenet tai muut päätöksentekoon vaikuttavat toimihenkilöt. Opinnäytetyön tar-
koitus on tutkia sitä, kuinka hyvin nuorten ääni kuuluu liikunnan ja urheilun päätöksenteossa ja laji-
liittojen toiminnassa. Samalla kartoitetaan tietoa lajiliittojen halukkuudesta kehittää toimintaansa.  

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on liikunnan ja urheilun nuorisokomitea (LUNK), jonka uutena halli-
tuksen jäsenenä istun itsekin (2018-2020). Liikunnan ja urheilun nuorisokomitean hallituksen tavoit-
teena on edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa liikunnan ja urheilun kentällä päätöksentekoon, 
niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Opinnäytetyössä saatua tietoa hyödynnetään tarvitta-
essa myös liikunnan ja urheilun nuorisokomitean toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä. Lisätie-
toja LUNK:in toiminnasta saat seuraavan linkin kautta: https://www.nuoretliikuntavaikuttajat.fi/  

Kyselytutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja 
niihin liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Jokainen vastaus on kuitenkin erittäin arvokas sekä 
LUNK:in toiminnalle, että etenkin opinnäytetyöni onnistumisen kannalta. Haluankin kiittää jo etukä-
teen antamastasi ajasta! Lisätietoja kyselyyn liittyen saat sähköpostiosoitteesta petrakolis-
taja@kamk.fi.  

 

Kyselyn eteneminen?  

Kysely sisältää 20 kysymystä liittyen lajiliittoon, nuorten osallistamiseen sekä seuratoimintaan. Vas-
taamalla kyselyyn, annat luvan käyttää vastauksia opinnäytetyössäni sekä liikunnan ja urheilun nuo-
risokomitean toiminnassa.  

Vastaukset tallentuvat anonyymisti eikä yksityiskohtaisia tietoja kyselystä, kuten lajiliittoja, tuoda 
opinnäytetyössä esille. Pakolliset kysymykset on merkitty kyselyyn. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.nuoretliikuntavaikuttajat.fi/&sa=D&ust=1551015614032000&usg=AFQjCNEPJwMf3tXO-M-vTcW6ZmOREf0MDQ
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mailto:petrakolistaja@kamk.fi
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Tutkimuskysymykset  
 
LAJILIITTO 
 

1. Lajiliitto jossa työskentelet? 

 
2. Toimenkuvasi lajiliitossa, jossa työskentelet?  

    a.) Puheenjohtaja  
    b.) Hallituksen jäsen  
    c.) Nuorisopäällikkö  
    d.) Nuorisoryhmän jäsen  
    e.) Muu 
 
3. Arvioitu keski-ikä lajiliittonne hallituksessa? 

 
4. Onko lajiliittonne hallituksessa nuoria (alle 30 vuotiaita)? 

   a.) kyllä 

   b.) Ei 

 
 

NUORET 
 

5. Liitossanne nuoret osallistetaan päätöksentekoon  

1 Huonosti ---- 5 Hyvin 

 
6. Miten nuoret huomioidaan ja osallistetaan liiton päätöksentekoon? 

a) Hallituksessamme on nuoria päättämässä asioista 

b) Lajiliitossamme on nuorisoryhmä, jonka avulla saamme nuorten äänen kuuluviin 

c) Nuoret kertovat suoraan päättäjille kehityskohteista 

d) Emme koe tarvetta huomioida tai osallistaa nuoria päätöksenteossa 

e) Keräämme kyselyitä ja palautetta nuorilta aktiivisesti 

f) Muu 

 
7. Löytyykö liitostanne nuorisopäällikköä, -ryhmää tai muuta nuoria osallistavaa toimin-

taa? 

a) Kyllä 

b) Ei 

 
8. Mikäli hallituksestanne löytyy nuoria, millä tavoin he ovat edistäneet liittonne toimin-

taa? 

 
9. Kuinka tärkeäksi nuorten vaikutusmahdollisuudet nähdään lajiliitossanne? 

1 Ei lainkaan tärkeäksi ------- 5 Todella tärkeäksi 

 
10. Miksi näette, että nuorten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon on tärkeää? 

 
11. Onko lajiliitossanne halukkuutta kehittää nuorten asemaa päätöksenteossa ? 

 
12. Kuinka teidän mielestänne nuorten osallisuutta voitaisiin liitossanne parantaa? 
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13. Kuinka liittonne toiminnasta tehdään vetovoimaista nuorille? 

a) Otamme nuorten mielipiteet huomioon päätöksenteossa 

b) Nuoret ovat vain harrastajia, joten toimintamme ei tarvitse vetää puoleensa 

nuoria 

c) Välitämme, kuuntelemme ja pidämme huolta jokaisesta harrastajasta, valmen-

tajasta ja lajin parissa toimivasta henkilöstä 

d) En osaa sanoa 

e) Muu 

 
14. Mikäli nuoria liiton päätöksenteosta ei löydy, minkä näet sille syyksi? 

a) Nuoria ei innosteta 

b) Nuoret eivät tiedä mahdollisuuksistaan vaikuttaa päätöksentekoon 

c) Nuoria ei kiinnosta 

d) Liitossamme on vakiintuneet toimintatavat, joita ei kehitetä 

e) En osaa sanoa 

f) Muu 

 
15. Mikäli nuoria vaikuttajia ei löydy liitostanne, mitä ajattelette, jos nuori olisi hallituk-

sessa? Mitä se voisi antaa? 

 
SEURAT JA HARRASTAJAT  
 

16. Kuinka monta seuraa liittoonne kuuluu? 

 
17. Lajinne harrastajien arvioitu keski-ikää? 

 
18. Lajinne valmentajien arvioitu keski-ikää? 

 

19. Lajin harrastamisen lisäksi, mitä muita mahdollisuuksia tarjoatte nuorille lajin parissa 

toimimiseen?   

a.) Erilaiset seuratoiminnalliset tehtävät 

b.) Valmennustehtävät 

c.) Päätöksentekoon osallistuminen 

d.) Muu 

 
20. Onko jotakin muuta, mitä haluaisit lajiliitostanne kertoa? 
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