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Sisältö:
• Hankkeen taustat: Lajiliittojen
hallintorakenteiden nykytila ja
tulevaisuus
• Toteutus
• Alustavia tuloksia ja havaintoja
• Yhteenveto ja hankkeen
eteneminen

Taustaa: miksi lajiliitot?
▪ Lajikulttuurin ja kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja
kehittäminen kansallisesti, kansainvälisen ja
paikallisen toiminnan yhdyssiteenä ja
organisaationa.
▪ Esimerkkejä toimintaympäristön muutoksista
suhteessa monialaisiin tavoitteisiin:
Huippu-urheilun kansainvälistyminen,
järjestelmätason pirstoutuminen, ammattilaisurheilu,
vapaaehtoistyö vs. palkkatyö seuratasolla, julkisen
liikuntapolitiikan tavoitteet, kansallinen toiminta,
kasvavat kustannukset, yhteiskuntavastuu jne.
→Hallinto, johtaminen sekä näitä mahdollistavat
rakenteet ja toimintatavat ovat keskeisiä.
▪ Suomessa lajiliitot tutkimuskohteina harvinaisuus.
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Seurat, seurahallitukset, seuratoimijat,
vapaaehtoiset jne.
Liittovaltuusto, pj
mahdolliset valiokunnat,
työryhmät jne. x kpl.

Kansallinen kilpailutoiminta,
seurakoulutus,
nuorisotoiminta, olosuhteet,
kuntavaikuttaminen, muut
palvelut

Hallitus, pj
Markkinointiyhtiö
tai muut
yhtiöitetyt
toiminnat (OY)
Kv. tapahtumat:
mc- ja muut arvokisat
media-oikeudet
markkinointisopimukset
kv. kisojen järjestät
(seurat, kaupungit)

Lehtonen 2019, Likes

Operatiivinen
johtaminen

(Piiri-, aluetoiminta)

Toimisto +
valmennus + osaaikaiset + jaetut
verkostotyösuhteet

Huippu-urheilu:
maajoukkuevalmennus
OK-HUY yhteistyö
urheiluopistot, akatemiat,
valmennuskeskukset
kv. Järjestöyhteistyö: oma laji
KOK
Kv. pelaajamarkkinat jne.

OKM, €
Valtion
liikuntapolitiikka
Urheilijat
ammattilaisina
kansallisesti ja kv.
tasolla
joukkue - yksilölajit

Kysymyksiä ja lähtökohtia hankkeen toteutukselle:
➢Minkälaisia erilaisia edustuksellisiin toimielimiin (erityisesti hallitus ja
valtuusto) liittyviä hallintomalleja lajiliitoissa on?
➢Toiminnalliset/rakenteelliset vaatimukset suhteessa nykypäivään ja
tulevaisuuteen?
➢Ovatko hallitusten ja muiden luottamuselimien tehtävät, toimintatavat ja
vastuut selkeitä ja tarkoituksenmukaisia?
➢Mitä osaamisvaatimuksia liittojen luottamushenkilöillä tulisi olla erityisesti
tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna?
➢Minkälaiselta hallitusten ja operatiivisen johdon välinen työskentely
näyttäytyy; minkälainen rooli hallituksella on liiton päätöksenteossa?
➢Mitä on strateginen päätöksenteko ja keskustelu lajiliittojen hallituksissa?

Taustatietoja lajiliitoista*:
a) Kokonaismenot 158M€

b) Maksimi n. 24M€, minimi n. 8000 €

Päätoimiset:

c) Valtionavustuksen osuus:
Keskiarvo 31 %
Vaihteluväli 7-76 %

38%

d) Palkattuja työntekijöitä (2019):
Päätoimiset 523
Osa-aikaiset 251

Naiset

62%

Miehet

Osa-aikaiset:

36%

Naiset

64%

Miehet

*Lähde: KIHU, 2018
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Hallitusjäsenet ja puheenjohtajat:
Taulukko 1. Hallitusjäsenten sukupuolijakauma, kokonaismäärä ja hallituksen keskimääräinen koko.

Järjestöryhmä

Naiset

Miehet

Yhteensä

Keskiarvo

Lajiliitot (n=76)

174

457

631

8 henkilöä

Muut järjestöt (n=37)

133

199

332

9 henkilöä

Aluejärjestöt (n=15)

53

91

144

10 henkilöä

Yhteensä

360

747

1107

3.12.2020

Hallitusjäsenet:

Puheenjohtajat:

Lajiliitot
(n=76)

Lajiliitot
(n=76)

28%

72%

18%

82%

Naiset

Miehet

Naiset

Miehet
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Hankkeen toteutus

Haastattelut:
pj:t ja
operatiivinen
johto

04/2020-03/2021

Kysely:
lajiliittojen
hallitukset

Toimintakertomukset
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• N=16
• Touko-elokuu 2020
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Yleiskuva, roolit,
toimintaympäristö,
osaamistarpeet

• 29.10.-15.11.2020
• 74 lajiliittoa (OKM
2019 listaus)
• N=590, vastauksia
197 (33%)

• Hallintorakenteet
yleisesti,
työryhmät,
valiokunnat yms.
• N=15-20

Roolit, strategisuus,
osaamistarpeet

Rakenteet

9

Haastattelujen otsikot:
▪ Muutostrendit

▪ Hallituksen tehtävät
▪ Hallitukseen rekrytointi ja osaaminen
▪ Hallituksen rooli
▪ Hallituksen toimintatavat
▪ Hallitus ja tietojohtaminen
▪ Hallitustyöskentelyn kehittäminen & koulutus
▪ Vapaa sana
Kuva 1. Hallituksen roolit ulottuvuudella kontrollointi ja
valmentaminen/sparraaminen (mukaeltu Kreutz & Jacobs 2011).
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Alustavat havainnot haastatteluista:
▪ Tarvetta hallintorakenteiden, luottamustyön, johtamisen pohdinnoille ja
kehittämiselle.
▪ Osaamistarpeet geneerisiä; talous, markkinointi, viestintä jne.
▪ Halu roolittaa/erottaa luottamus- ja operatiivinen työskentely. Toisaalta
pienissä liitoissa luottamushenkilöstö toimii myös operatiivisesti.
▪ Roolien vaihtuvuus (vrt. nelikenttä) tarvittaessa.
▪ Huippu-urheilun osaamistarpeet tunnistetaan, mutta niihin ei mielellään
hallitustasolla puututa ja luovutetaan suosiolla operatiiviselle tasolle;
toisaalta hallitus on kokonaisvastuussa liiton taloudesta ja huippu-urheilu
maksaa yhä enemmän:
→Kuka on vastuussa ja mistä?
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▪ Hallituksen tehtävä: hyvät rekrytoinnit ja vastuu ”ei niin hyvistä
rekrytoinneista”.
▪ Strategisuus pääasiassa omaan lajiin liittyvää ja keskustelua julkisesta
liikuntapolitiikasta ei käydä kovin paljon.
▪ Tunteet, intohimot, oma harrastuneisuus/kokemukset lajissa näkyvät
jossain määrin hallitustyöskentelyssä → johtamisen omaleimaisuus
urheilussa.
▪ Keskimäärin kokouskäytänteet ja toimintatavat sujuvia.
▪ Yksityisen sektorin toimintalogiikka näkyy kaipuuna hallintorakenteiden
ohentamiseen, tiivistämiseen → miten sitoutetaan, osallistetaan ”kenttää?”
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Kysely
Vastanneiden profiili ja perustiedot
Hallituksen rooli, strategisuus ja osaamistarpeet

Sukupuoli:

Rooli lajiliiton hallituksessa:
18,8 %

Puheenj oh t aj a

22,3 %

Nainen

15,2 %

Var apuhe enj oh t aj a

2,5 %

As iantunt ij aj äs e n
Ur heilij aj äs e n

76,1 %

Mies

62,9 %

J äs en

Muu

0,0 %

0,5 %
En halua k ertoa

0,0 %

1,5 %

20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %
0,0 %

Ikä:

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Koulutustausta:

Alle 30 vuotta

2,5 %

31,0 %

30–45

Ei am m atillis ta k oulutus ta

2,0 %

Lyh yt am m atillinen k oulutus ,
am m attik urs s i tai vas taava

2,5 %

Koulutas oi n en
am m attik oulutus …

52,3 %

46–63

Yli 63

3.12.2020

0,0 %

O pis to- tai
am m attik ork eak oulu (es im . …
Yliop is t ot as o in e n
am m atillinen k oulutus

14,2 %
20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %
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9,1 %
30,5 %
55,8 %

0,0 % 20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0 %
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Tilikauden yhteenlasketut menot:

Alle 0,5 M€

Hallitusjäsenten määrä:

36,0 %

0,5–1,5 M€

31,5 %

Yli 1,5 M€

32,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

3–6

7–9 k er taa

10 k er taa tai enem m än

81,7 %

7–10

11 tai enem m än
60,0 %

80,0 %

100,0 %

Vuosittaiset kokoontumiskerrat:
Alle 6 k er taa

10,2 %

10,2 %

43,7 %

46,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %100,0 %

0,0 %

8,1 %
20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Oma osallistuminen viimeisen vuoden aikana:
0–2 k ertaa

1,0 %

Noin puoleen k ok ouk s is ta

2,0 %

Lähes k aik k iin tai k aik k iin
k ok ouk s iin

97,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %100,0 %

Kokouspalkkiot/vuosikorvaukset:

Hallitustyöskentelyyn käytetty aika:
7,1 %

Alle 4 h/k k

10,2 %

Kyl lä

41,1 %

4–8 h/k k

89,3 %

Ei

20,8 %

9–13 h/k k

En halua k er toa

0,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 % 100,0 %

Toiminta-aika nykyisessä lajiliitossa:
Alle 2 vuotta

31,0 %

Yli 13 h/k k

0,0 %

Alle 2 vuotta

21,3 %

0,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

4,6 %
6,1 %

43,1 %

2–4 vuotta

Yli 7 vuotta

40,0 %

Toiminta-aika luottamustoimissa yleensä:

2–4 vuotta

5–7 vuotta

20,0 %

5–7 vuotta

11,7 %

8–10 vuotta

11,7 %

17,3 %

18,3 %
20,0 %

40,0 %

66,0 %

Yli 10 vuotta
60,0 %

80,0 %

100,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, 3=eos

Edustavuus ja yleiset
toimintatavat:
Jäsenistö
Lajin substanssituntemus
Avoimuus
Riskienhallinta

Hallituksen rooli:
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Hallitustyöskentelyn sisällöt, toimintatavat
ja strategisuus:
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Liiton tuleviin strategisiin linjauksiin vaikuttavat tekijät:
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Hallitustyöskentelyn kehittäminen:
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Tulevaisuuden osaamistarpeet hallituksessa:
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Yhteenveto ja hankkeen eteneminen:
▪ Yleiskuva myönteinen.
▪ Hallitustyöskentelyn, roolien jne. erilaisuus isot vs. pienet liitot.
▪ Talous, seuratoiminta, olosuhteet strategisuuden perustana:
→ Strategisuus lajiin liittyvää → yleisempi kansalliseen, kansainväliseen
liikuntapolitiikkaan liittyvä ei niin usein agendoilla.

▪ Perehdytykset, itsearvioinnit, palautekäytännöt:
→ Voisiko näitä kehittää yhdessä tai hyödyntää jo olemassa olevia
toimintatapoja?

▪ Aineiston perusteellisempi analysointi ja raportointi:
→Esimerkiksi liiton koon mukaan (€).
→Maaliskuu 2021.

Kiitos!

kati.lehtonen@likes.fi

Jari.stenvall@tuni.fi

