
Urheilun lajiliittojen tutkimus: jatkokysely 

Tässä on lajiliittojen toiminnanjohtajille tekemäni jatkokysely. Siihen vastasi 15 20:sta toiminnanjohtajasta.  

 

Vastaajan nimi ja organisaatio:  

 

Vastaa kysymyksiin asteikolla: 5=erittäin tärkeä/olen täysin samaa mieltä, 4= tärkeä/olen samaa mieltä, 

3=melko tärkeä/olen lähes samaa mieltä, 2=ei kovin tärkeä/olen eri mieltä, 1=ei lainkaan tärkeä/olen täysin 

eri mieltä.  

I Oman organisaation kehitys lähitulevaisuudessa 

1. Hyvin toimivien seurojen ääni kuuluu paremmin liiton toiminnassa 

2. Piirien ja liittovaltuustojen merkitys liiton päätöksenteossa vähenee tulevaisuudessa 

3. Hallituksissa on monipuolisempaa asiantuntemusta  myös liiton ulkopuolelta 

4. Hallituksissa on enemmän eri ikäpolvien ja sukupuolten edustajia 

5. Toimintasuunnitelma- ja liittokokousperiodit on pidennetty 2-3 vuoteen  

6. Liiton päätöksenteko mm. liittokokouksissa on muuttunut lajiväkeä yhdistäviksi vuorovaikutuksellisiksi ja 

yhteistoiminnallisiksi tapahtumiksi 

II Toiminnan kivijalat toiminnan ja talouden näkökulmista lähitulevaisuudessa 

1. Valtion tuki prosentteina nyt __  ja kolmen vuoden päästä ___ kaikista tuloista 

2. Valtion tuen avustuskriteeristö on nykyistä yksinkertaisempi  

3. Luettele mielestäsi neljä tärkeintä kriteeriä lajiliittojen valtion avustuksille (kirjoita nron perään): 1. 2. 3. 

4. 

4. Valtion avustukset haetaan ja jaetaan 2-3 vuodeksi ja päätöstä muutetaan vain tarvittaessa 

5. Arviointi- ja palautekokouksia pidetään vähintään kerran kahdessa vuodessa yhdessä OKM:n liikunnan 

vastuualueen kanssa joko lajiliitto- tai lajiryhmäkohtaisesti 

6. Urheilun lajiliitot yhdessä Valo ry:n ja OK:n kanssa antavat lausunnon järjestöavustuksista ennen valtion 

hallinnon päätöstä 

7. Lajiliitoilla tai lajiryhmillä on mahdollisuus hakea muutosprosessitukea, jonka aikana (2-4 vuotta) liitot 

voivat muuttaa toimintaansa ja rakenteitaan vastaamaan paremmin ajan haasteita   

III Urheilujärjestelmän toimivuus lähitulevaisuudessa 

1. Isojen ja ammattimaisten urheiluseurojen merkitys kasvaa entisestään 

2. Liikunnan aluejärjestöjen pääasiallisena tehtävänä on liikunnan edistäminen ja liikuntatoiminnan 

kehittäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa, muissa yhdistyksissä, kunnissa ja sote-alueilla 



3. Urheiluakatemioiden merkitys urheilijoiden  valmentamisessa  ja urheiluseurojen tukemisessa kasvaa 

huomattavasti 

4. Nykyisten valmennuskeskusten, urheiluopistojen ja liikuntakeskusten toiminnan merkitys urheilun 

lajiliitoille ja urheiluseuroille vähenee   

5. Valo ry. ja olympiakomitea yhdistyvät hallinnollisesti, mutta Valo keskittyy voimakkaasti liikkumisen 

lisäämiseen ja liikunnan monipuoliseen edistämiseen yhteiskunnassa, kun OK keskittyy huippu-urheilun ja 

valmentamisen kehittämiseen yhdessä urheilun lajiliittojen kanssa 

6. Kansainväliset urheilun lajiliitot ja kansainvälinen olympiakomitea tukevat entistä enemmän kansallisten 

lajiliittojensa huippu-urheilutoimintaa ja huippuvalmennusta (myös Suomen)  

IV Urheilijan ja liikkujan polut lähitulevaisuudessa 

1. Nuori urheilija saa lajista riippumatta riittävästi tukea päästäkseen lajissaan maailman huipulle 

2. Eritasoisille , eri-ikäisille, eri sukupuolta oleville ja vammaisille  urheilun harrastajille löytyy 

urheiluseuroista ja lajiliitoista nykyistä huomattavasti enemmän sopivia mahdollisuuksia harjoitteluun ja 

kilpailemiseen 

3. Urheilun ja liikunnan asiantuntijoiden ja organisaatioiden osaaminen on valjastettu nykyistä paljon 

paremmin urheilijan ja liikkujan polkujen kehittämiseen 

4. Vähän liikkuvien osuus väestöstä on vähentynyt merkittävästi  

V Viestintä ja vuorovaikutus lähitulevaisuudessa 

1. Lajiliittojen viestinnässä siirrytään kokonaan sähköisiin lehtiin ja/tai internetsivustoihin liittojen 

pääasiallisena viestintämuotona 

2. Lajiliiton sosiaalisen median sisällöntuotantoon osallistuvat työntekijöiden lisäksi luottamushenkilöt, 

urheilijat, valmentajat, fanit ja vapaaehtoiset lajista ja asiasta kiinnostuneet 

3. Lajiliitoista rakentuu medioita, jotka tuottavat nykyistä paljon enemmän sisältöjä sekä omille kanavilleen 

(internetsivut, sosiaalinen media, lehdet) että eri viestintävälineisiin, kuten televisioon, radioon ja 

vastaaviin 

VI Liikuntalain tavoitteet ja toiminta lähitulevaisuudessa 

1. Liikuntalain tavoitteet on sisäistetty erittäin hyvin lajiliittojen toiminnassa 

2. Yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi urheiluseurat ja lajiliitot ovat kehittäneet toimintaansa sekä 

houkuttelevammaksi että kohtuuhintaisemmaksi erilaisille harrastajille 

3. Korruptioon urheilun kansainvälisissä lajiliitoissa ja ottelumanipulaatioon on löydetty toimivat ratkaisut 

4. Mainitse neljä tärkeintä tavoitetta, joita urheilun lajiliitoille kannattaa asettaa liikuntalaissa ja/tai 

liikuntapoliittisten päättäjien taholta (kirjoita nron perään): 1. 2. 3. 4.  

VII Jos haluat kommentoida sanallisesti kysymyksiä tai haluat muuten antaa palautetta, niin sana on vapaa:  



 

 

  


