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Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntalaissa määritelty asiantuntijaelin, jonka
tehtävänä on käsitellä liikunnan ja liikuntapolitiikan
kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä
asioita. Valtion liikuntaneuvosto seuraa liikunnan
kehitystä, antaa lausuntoja liikuntamäärärahoista ja
arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia
liikunnan alueella.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön ja
valtion liikuntaneuvoston esipuhe
nes ja tietopalvelut eivät keskustele keskenään, eikä
kokonaiskuva ole kenenkään hallussa.

Suomalaisten yhdistys- ja järjestöaktiivisuus näkyy
heti ammattiliittojen jälkeen suurimpana erilaisissa
urheilu- ja ulkoilujärjestöissä. Vapaaehtoinen ja itsenäinen kansalaistoiminta on ollut 1900-luvun alusta
lähtien suomalaisen urheiluliikkeen kivijalka ja yksi
painoarvoisimmista julkisen tuen perusteista. Suurin
osa valtion liikuntamäärärahoista kohdistetaankin liikunnan kansalaistoiminnan tukemiseen.

Valtion liikuntaneuvoston kysely osoittaa, että valtakunnallisten liikuntajärjestöjen tietopohja omasta
jäsenistöstään perustuu vaihteleviin tiedonkeruumenetelmiin: järjestöjen vuosikertomuksiin, Sporttirekisteriin, yhdistysrekisteriin ja puhtaisiin arvioihin.
Lajiliittojen ja urheiluseurojen välinen suhde ei ole
enää perinteisen vahva ja selkeä. Roolit ja työnjako
ovat hämärtyneet vuosien saatossa. Lajiliitoilla on
yhä enemmän omia operatiivisia vastuita ja seurojen
työn tukeminen on jäänyt vähemmälle. Tämä tekee
myös järjestöjen valtionavustuspolitiikasta haastavaa, sillä sen tulisi perustua järjestöjen toiminnan arviointiin vankkaan tietopohjaan perustuen.

Tätä taustaa vasten on hämmästyttävää, että Suomen suurinta kansanliikettä kuvaava tietoaines on
retuperällä. Eri lajien harrastajamääristä, vapaaehtoistoimijoista ja liikunta- ja urheiluseurojen määristä on löydettävissä hajanaista ja osin vertailukelvotonta tietoa. Osittain tilannetta kuvataan lähinnä valistuneiden arvioiden pohjalta. Päätöksentekijät eri
tasoilla kaipaavat tällä hetkellä kipeästi tietoa mm.
seurojen määristä, jäsenmääristä ja niiden kehityksestä, osallistujamääristä, vapaaehtoisista, toiminnan laadusta, seuratoimijoiden koulutustasosta, tuloista ja menoista sekä harrastuksen hinnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön tavoitteena on tukeutua päätöksenteossaan entistä
vahvemmin tutkittuun tietoon. Käytännössä tämä on
merkinnyt monenlaisia toimenpiteitä: tutkimusavustusten suuntaamista päätöksentekoa palvelevaan
tutkimukseen, tiedonkeruiden koordinointia, liikuntatieteellisten yhteisöjen tavoiteohjaamisen kehittämistä sekä valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointia liikunnan alueella. Ministeriön asettama liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä on myös jättänyt esityksensä tiedolla johtamisen
kokonaisuudesta.

Tietopohjan heikkous hankaloittaa toimialan systemaattista kehittämistä ja reagointia yhteiskunnallisiin
muutostekijöihin. Siitä on seurannut se, että suomalainen liikunta- ja urheiluliike menettää valtaosan
yhteiskunnallisesta perustelustaan jättämällä toimintansa elinvoimaisuuden, kuten tuhannet ja taas
tuhannet paikallistason aktiviteetit suurelta osin tilastoinnin ulkopuolelle. Toisaalta eri tutkimusten ja
rekistereiden valossa liikunnan kansalaistoiminnan
volyymit voivat kätkeä sisäänsä paljon ”nukkuvaa
toimintaa”, kuten toimintansa lopettaneita seuroja
ja seurojen passiivijäseniä. Esimerkiksi nuorisotutkimuksen valossa liikunnan kansalaistoiminnan nykytila järjestötoimintaan sitoutumisen näkökulmasta
näyttää paljon synkemmältä kuin mitä urheiluliikkeen tuottamat aineistot antavat olettaa.

Käsillä oleva julkaisu on yksi esimerkki tehdyistä toimenpiteistä. Siinä käydään ansiokkaasti läpi olemassa oleva tieto liikunnan kansalaistoiminnasta sekä
esitetään kehittämisehdotuksia tietopohjan systematisoinniksi sekä valtakunnan että paikallistason näkökulmasta käsin.

Miten tästä eteenpäin?

Tietoa ei tällä hetkellä tuoteta alhaalta ylöspäin,
vaan eri toimijat nojautuvat pitkälti valtakunnan tason toimijoiden tuottamaan tietoainekseen. Sen
osalta haasteena on, että eri tutkimuksiin sisäänrakennetut kysymykset ovat pitkälti vertailukelvottomia ja osin epätarkkoja. Yleisemminkin liikuntaa koskevan tutkimustiedon hallinta, sen välittäminen ja
hyödyntäminen on pirstaleista. Tieteellisten yhteisöjen, järjestöjen ja muiden tahojen tuottama tietoai-
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Yhdistyslain perusteella yhdistyksen hallituksen on
pidettävä luetteloa jäsenistään. Nykytila osoittaa, että kaikki järjestöt eivät täytä tällä hetkellä yhdistyslain tahtotilaa. Ministeriö on uudistanut valtakunnallisten lajiliittojen avustuskriteerit vuoden 2013 aikana. Jatkossa kiinnitetään erityisesti huomioita järjestöjen strategiseen kehittämiseen ja sitä kautta myös
jäsenistöään kuvaavan tietopohjan vahvistamiseen
yhdistyslain mukaisesti.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhteistyössä
valtion liikuntaneuvoston kanssa keväällä 2013 kansalaistoiminnan tietopohjaa käsittelevän koordinaatiokokouksen, jossa tiedon tuottajat ja käyttäjät keskustelivat keskeisistä kehittämistarpeista, yhteistyön
mahdollisuuksista ja koordinaation lisäämisestä.
Näkemys on selvä: tietopohjan yhtenäistäminen ja
tiedonkeruujärjestelmän rakentaminen ja sen toimivuus vaativat OKM:n liikuntayksikön, valtion liikuntaneuvoston, liikuntajärjestöjen, Kuntaliiton ja eri
tutkimusyhteisöjen verkostoitumista ja sektoritutkimuksen suunnitelmallisempaa hyödyntämistä. Olennaista on muodostaa kokonaiskuva eri toimijoiden
rooleista ja vastuista, jotta jatkossa vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Tämä edellyttää myös selkeytyvää
näkemystä siitä, mitkä ovat keskeisiä asioita, joita
kansalaistoiminnan parissa jatkuvasti seurataan. Tähän asti tietopohja suureen osaan liikuntakulttuuria
käsittelevistä indikaattoreista on perustunut Kansallisesta liikuntatutkimuksesta saatavaan tietoon. Tutkimukseen kohdistuu kuitenkin kehittämistarpeita,
jotka tulee ratkaista yhteistyössä avaintoimijoiden
kanssa.

voidaan vastata tarpeisiin, jotka liittyvät toimijoiden
välisen yhteistyön ja tiedon yhteiskäytön lisäämiseen
sekä sähköisten palvelujen parantamiseen.

Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä
esitti kesällä 2013, että liikuntakulttuurin tietotuotannosta tulee laatia kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
kaikki olemassa olevat tiedonkeruumenetelmät,
portaalit ja tietovarannot kuvataan, minkä jälkeen
tarkastellaan niiden väliset suhteet ja yhteensovittamismahdollisuudet. Kokonaisarkkitehtuurin myötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto kiittävät Kati Lehtosta, Harto Hakosta ja Pasi
Koskea ansiokkaista selvityksistä. Raportin toimenpide-esitykset huomioidaan osana tiedolla johtamisen
kehittämistä.

Liikuntaseuroja lähestytään tällä hetkellä lukuisin eri
kyselypatteristoin. Eri tiedontarvitsijoiden tulokulmat kysymyksissä vaihtelevat ja usein tiedot jäävät
sähköisesti rekisteröimättä. Samalla seurat raportoivat eri tahoille samoja tietoja avustuskäytäntöjensä parissa, mm. kuntatasolla. Tiedonkeruuta tulisi
vahvistaa alhaalta ylöspäin. Pasi Kosken selvityksen
kehittämisehdotukset seuratoiminnan tietopohjan
kehittämiseksi tähtäävät siihen, että samaan sähköiseen tietoalustaan syötettävät tiedot palvelisivat
samalla sekä kunnallisia, alueellisia että valtakunnan
tason toimijoita. Järjestelmän avulla on mahdollista
välttää päällekkäiset tiedonkeruut sekä vahvemmin
tuoda esille paikallistason elinvoima ja toimintaan
osallistumisen volyymit. Ideana on, että toimijoiden yksittäisistä viikoittaisista yhteiselle sähköiselle
alustalle tehdyistä kirjauksista koostuu vuositason
raportti, jota voidaan sellaisenaan käyttää seurojen
kunta-avustuksia koskevassa päätöksenteossa.

Helsingissä 18.10.2013

Harri Syväsalmi
Johtaja, Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Leena Harkimo
Puheenjohtaja, Valtion Liikuntaneuvosto

Hannu Tolonen
Ylitarkastaja, Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Minna Paajanen
Pääsihteeri, Valtion Liikuntaneuvosto
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Liikunnan harrastaminen ja
vapaaehtoistyö urheiluseuroissa

Tiivistelmä
Liikunnan kansalaistoiminnasta ei ole olemassa systemaattisesti kerättävää tietopohjaa, jonka avulla
voisi seurata paikallistasolla tapahtuvan toiminnan
muutosta. Tämän sektoritutkimuksen tavoitteena oli
tehdä yhteenveto tutkimuksista, joissa on käsitelty
suomalaisten liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyön tekemistä urheiluseuroissa. Tutkimusten analysoinnin pohjalta esitetään kehittämisehdotukset
siitä, onko olemassa olevia, säännöllisesti toistettavia
tutkimuksia tarpeellista kehittää, toteutetaanko
uusia tutkimushankkeita ja kuinka seurantatietoa
tulevaisuudessa tuotetaan. Sektoritutkimuksen on
rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

sistaan. Tämän vuoksi tutkimusten tulokset eivät ole
täysin vertailukelpoisia. Myös vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumien tai muiden tutkimusta taustoittavien
tietojen raportoinnissa on puutteita.
Tietopohjan yhtenäistäminen vaatii sellaisen tiedonkeruujärjestelmän rakentamisen, jossa yhdistyvät
määräajoin toistuvien tutkimusten osittainen uudistaminen, eri tutkimusten säännöllinen kokoaminen
sekä paikallistasolta saatavan tiedon kerääminen.
Tiedonkeruujärjestelmän rakentaminen ja sen toimivuus vaatii opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, liikuntajärjestöjen ja eri tutkimusyhteisöjen
verkostoitumista ja sektoritutkimuksen suunnitelmallisempaa hyödyntämistä.

Urheiluseuroissa tapahtuvasta liikunnan harrastamisesta ja vapaaehtoistyön tekemisestä on olemassa tutkimustietoa, mutta se on erittäin hajanaista.
Tämän vuoksi tiedon kokoaminen on haasteellista.
Tähän selvitykseen eri tutkimusten tuottama tieto
on koottu tutkimusraporteista, henkilökohtaisten
tiedonantojen ja aineistojen erillisanalyysien kautta,
Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta ja tutkimuslaitosten verkkosivuilta.

Tämän tiivistelmän teksti pohjautuu kirjoittajien laajempaan sektoritutkimusraporttiin ”Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja - liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Liikunnan ja
kansanterveyden julkaisuja 274.” Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.likes.fi/
julkaisuhakemisto.

Kaikissa tutkimuksissa urheiluseuroissa tapahtuvaa
liikunnan harrastamista tai vapaaehtoistoimintaa on
kysytty eri tavoin ja kysymykset ovat osittain epätarkkoja. Myös vastausvaihtoehdot poikkeavat toi-

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja
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1. Selvityksen aineisto

2. Tutkimusten tulokset

Selvityksessä on tarkasteltu seuraavien tutkimusten antamia tuloksia urheiluseuroissa tapahtuvasta liikunnan harrastamisesta tai vapaaehtoistyön
tekemisestä:
1. Kansallinen liikuntatutkimus (KLT)
2. Eurobarometri (EB)
3. Vapaa-aikatutkimus
4. Nuorten terveystapatutkimus (NTTT)
5. Nuorisobarometri 2012
6. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
(KKOP)
7. Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijaterveystutkimus (AMK TKU)
8. Liikunnan seuranta -projekti (LISE)
9. LAPS SUOMEN -tutkimus
10. Kouluikäisten liikuntasuhde luupin alla
(Liikuntasuhde)
11. Elämäntyylitutkimus (ET)
12. Ajankäyttötutkimus
13. World Values 2000: Suomen aineisto
14. Liikkuva koulu -hankkeen pilottivaiheen
liikunta ja fyysinen aktiivisuus -kysely (syksyn
2010 tulokset).

• Alle 14-vuotiaiden liikunnan harrastaminen on
kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 lähtien.
• 15–18-vuotiaiden liikunnan harrastaminen on
pysynyt ennallaan 2000-luvulla.
• Aikuisten liikunnan harrastamisessa ei ole
tapahtunut muutoksia vuosien 1995–2010
aikana.
Vapaaehtoistoiminnassa tapahtuneiden muutosten
tarkastelu on mahdotonta selvityksessä mukana
olleiden tutkimusten perusteella, koska tutkimuskysymykset, vastausvaihtoehdot ja kohderyhmän
ikäjakauma poikkeavat toisistaan. Luotettavin arvio
saavutetaan tarkastelemalla yksittäisten seurantatutkimusten tietoja. Niiden mukaan miehistä 14–22
% ja naisista 9–12 % on tehnyt jossain muodossa
vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa.

Selvitykseen eri tutkimusten tuottama tieto on koottu tutkimusraporteista, henkilökohtaisten tiedonantojen ja aineistojen erillisanalyysien kautta, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta ja tutkimuslaitosten verkkosivuilta.
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3. Tietoaukot

seurata urheiluseuroissa tapahtuvan liikunnan harrastamisen tai vapaaehtoistoiminnan kehittymistä ja
muutosta.

• Olemassa oleva tieto on hajanaista.
• Urheiluseuroissa tapahtuvaa liikunnan
harrastamista on kysytty usein osana terveysja vapaa-ajan tottumuksia.
• Tietoa on saatavilla eniten aikuisten
liikunnan harrastamisesta ja vapaaehtoistyön
tekemisestä. Myös nuorten (12–18-vuotiaat)
urheiluseuroissa tapahtuvasta liikunnan
harrastamisesta on tietoa, mutta
vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ei
läheskään yhtä paljon.
• Tutkimuksia on vähiten alle kouluikäisten ja
eläkeikäisten urheiluseuroissa tapahtuvasta
liikunnan harrastamisesta.
• Liikuntaan ja terveyteen liittyvissä
tutkimuksissa väestön fyysinen aktiivisuus,
hyötyliikunta ja liikkumisen määrä yleensä ovat
kiinnostavia tutkimuskohteita. Tietoa siitä,
missä ihmiset liikkuvat tai kenen järjestämään
liikuntatoimintaan he osallistuvat, on
vähemmän.
• Kaikissa tutkimuksissa urheiluseuroissa
tapahtuvaa liikunnan harrastamista tai
vapaaehtoistoimintaa on kysytty eri tavoin ja
kysymykset ovat osittain epätarkkoja. Myös
vastausvaihtoehdot poikkeavat toisistaan.
Tämän vuoksi tutkimusten tulokset eivät ole
vertailukelpoisia.
• Kaikissa tutkimusraporteissa ei ollut liitteenä
kyselylomakkeita. Myös vastaajien ikäja sukupuolijakaumien, painotusten ym.
tutkimusotokseen tai -menetelmiin liittyvien
tietojen raportoinnissa oli puutteita. Näiden
tietojen esittäminen on tärkeää tutkimuksen
luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden
arvioimiseksi.

Määräajoin toistuvista tutkimuksista Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa liikuntaan ja liikunnan kansalaistoimintaan kohdistuva galluptutkimus. Puhelinhaastattelujen avulla on kerätty kattavasti tietoa
liikunnan ja urheilun osa-alueilta, mutta raportointi
ja kysymyksenasettelu ovat osittain puutteellisia.
Lisäksi neljä eri osatutkimusta raportteineen hajanaistaa tietoa. Kansallisen liikuntatutkimuksen uudistaminen osana tietopohjan vahvistamista vaatii
tutkimuskysymysten yksinkertaistamisen ja selkeyttämisen. Lisäksi raportointi on tehtävä niin, että julkaisuja on vain yksi ja se sisältää liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan osa-alueet kaikissa ikäryhmissä.
Kansallisen liikuntatutkimuksen vahvuus on iso otos.
Se on myös ainoa määräajoin toistuva tutkimus, jossa huomioidaan alle kouluikäiset ja yli 65-vuotiaat.
Seurantatietoa on saatavilla 1990-luvun puolivälistä
alkaen neljän vuoden välein. Vastuu tutkimuksen toteuttamisesta tulisi olemaan Valo ry:llä.

4.2. Muiden tutkimusten hyödyntäminen
Muiden määräajoin toistuvien tutkimusten kyselylomakkeiden täydentäminen tai kysymysten uudelleen
muotoilu on yksi vaihtoehto kattavamman tietopohjan keräämiseksi. Kokonaisuuden kannalta useiden
samantyylisten kysymysten esittäminen samassa
tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, ja uusien kysymysten laatiminen heikentää tutkimuksen antamaa seurantatietoa. Meneillään olevien
tutkimusten tuloksia kannattaa koota säännöllisesti
yhteen, mutta niiden kautta tulevaa tietoa on järkevää tarkastella tutkimuskohtaisena seurantatietona.
Urheiluseurassa tapahtuvaa liikunnan harrastamista
ja vapaaehtoistoimintaa mittaavat kysymykset ovat
parhaiten sijoitettavissa sellaisiin tutkimuksiin, joissa aiheita ei ole aikaisemmin käsitelty. Esimerkiksi Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys
(AVTK), Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen
ja terveys (EVTK) ja Kouluterveyskysely ovat tutkimuksia, joihin voidaan mahdollisuuksien mukaan
laatia lisäkysymyksiä urheiluseuroissa tapahtuvaan
liikunnan harrastamiseen ja vapaaehtoistoimintaan
liittyen. Kysymysmuotojen on oltava yhdenmukaiset Kansallisen liikuntatutkimuksen kanssa, jolloin vertailumahdollisuus eri tutkimusten välillä on
mahdollista.

4. Kehittämisehdotukset
4.1. Kansallisen
liikuntatutkimuksen uudistaminen
Tietopohjan yhtenäistäminen vaatii tiedonkeruujärjestelmän rakentamisen (kuvio 3). Toimivassa
tiedonkeruujärjestelmässä yhdistyvät määräajoin
toistuvien tutkimusten osittainen uudistaminen, eri
tutkimusten säännöllinen kokoaminen sekä paikallistasolta saatavan tiedon kerääminen. Näitä tietoja
vertailemalla ja yhdistelemällä voidaan paremmin

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

11

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5

4.3. Paikallisen tason toiminnasta tulevan
tiedon kokoaminen

Lisäksi tiedonkeruun ulkopuolelle jää omaehtoisesti
organisoitunut toiminta, joka ei vaadi ulkopuolista järjestäjätahoa. Kansalaistoiminnasta kerättävän
tiedon yhteydessä on hyväksyttävä, että tiedonkeruujärjestelmiä ei voi saada täysin aukottomiksi ja
kattaviksi.

Lajiliitot ovat olemassa jäsenseurojaan varten. Myös
monien muiden valtakunnallisten järjestöjen keskeisin tehtävä on luoda paikallistason jäsenyhdistyksilleen parempia toimintaedellytyksiä. Tämän
vuoksi esimerkiksi lajiliitoilla pitää olla riittävän tarkkoja tietoja paikallistason toiminnan volyymista ja
kehittämistarpeista.

5. Yhteistyö, verkostoituminen ja ennakointi
Tiedonkeruujärjestelmä on rakennettava yhteistyössä eri tutkimusyhteisöjen, kuntien, liikuntajärjestöjen
ja OKM:n liikuntayksikön kanssa. Näiden toimijoiden
tiiviimpi verkostoituminen mahdollistaa yhteisten
tietotarpeiden kartoittamisen ja tutkimustulosten
kokoamisen eri tietolähteistä suunnitelmallisesti ja
säännöllisesti. Tiedonkeruujärjestelmän toimivuus
on riippuvainen tästä eri toimijoiden muodostamasta verkostosta ja sen kyvystä tehdä yhteistyötä, vaikka tiedon kokoaminen tai raportointi tapahtuisikin
yksittäisissä tiedon osa-alueissa yhden toteuttajatahon toimesta. Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa myös sen, että uusien
tietotarpeiden kartoittaminen on ennakoivampaa ja
eri tutkimusyhteisöjen osaamista voidaan hyödyntää
paremmin.

Paikalliselta tasolta tuleva tieto voidaan koota niiden
lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen kautta, jotka saavat
OKM:n liikuntayksiköltä vuosittain toiminta-avusta.
Urheiluseurojen lisäksi tiedon keruussa on huomioitava kansanterveystyötä tekevien liikuntajärjestöjen
paikallistoiminta. Lajiliitot ja liikuntajärjestöt kokoavat tiedot jäsenseuroilta ja paikallisyhdistyksiltä (esimerkiksi urheiluseuroissa viikoittain liikkuvat, jäsenet
ja lisenssiurheilijat eri ikäryhmissä) ja ilmoittavat ne
toiminta-avustusten haun yhteydessä OKM:n liikuntayksikköön. Tiedon siirto vaatii OKM:ltä sähköisen
tietojärjestelmän, johon tiedot on helppo ilmoittaa,
tallentaa ja koota yhteenvedoiksi. Tämä tiedonkeruumalli ei huomioi sellaisten liikuntajärjestöjen paikallistoimintaa, jotka eivät saa toiminta-avustuksia.

Valo ry:
Uudistettu
Kansallinen
liikuntatutkimus
4 v. välein.

OKM: Sähköinen
tietojärjestelmä:
liikuntajärjestöiltä tulevan
tiedon kokoaminen
toiminta-avustusten
hakemisen yhteydessä.

Liikuntajärjestöt:
tiedon kokoaminen
paikallistasolta omilta
jäsenyhdistyksiltä.

Paikallistaso:
liikunnan harrastajien,
vapaaehtoisten ja lisenssiurheilijoiden määrä.

Tutkimusyhteisöt/
sektori-tutkimus: tiedon
analysointi, koonti ja
säännöllinen raportointi,
tutkimuskysymysten
ja tietojärjestelmän
suunnittelu yhdessä
tutkimusten toteuttajien,
OKM:n liikuntayksikön ja
liikuntajärjestöjen kanssa.

AVTK, EVTK, Kouluterveyskysely:
lisäkysymykset.
Muut määräajoin
toistuvat tutkimukset
soveltuvin osin.

Kuvio 3.
Malli tiedonkeruujärjestelmästä liikunnan kansalaistoiminnan tietopohjan vahvistamiseksi
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6. Liikunnan kansalaistoiminnan
tietopohja – laaja kokonaisuus
Liikkujien tai vapaaehtoistoimijoiden määrän tarkastelu on vain yksi indikaattori, joka kuvaa liikunnan
kansalaistoiminnassa tapahtuvia muutoksia. Jatkossa
on tärkeää määritellä, mitä liikunnan kansalaistoiminnan tietopohjalla tarkoitetaan ja mitä se voisi
laajimmillaan olla (indikaattorien määrä). Tässä sektoritutkimuksessa keskityttiin vain urheiluseuroissa
harrastettavaan liikuntaan ja vapaaehtoistoimintaan.

Liikunnan kansalaistoiminnan eri tasoilta koottava
seurantatieto voisi sisältää esimerkiksi valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen
palkatun henkilöstön määrään liittyviä tietoja,
taloudellista kehitystä kuvaavia indikaattoreita
(järjestöjen talous, harrastamisen hinta), ja liikuntahankkeiden tuloksia.

Liikkuja,
vapaaehtoistoimija

Urheiluseura
Alueelliset järjestöt,
lajiliittojen
piiriorganisaatiot jne.
Valtakunnalliset
liikuntajärjestöt
Järjestäytymätön
kansalaistoiminta

Kuvio 4.
Liikunnan kansalaistoiminnan eri tasot.

Kehittämisehdotukset tiivistettynä
•
•
•
•
•

Olemassa olevien tutkimusten osittainen täydentäminen ja/tai uudistaminen
Tiedonkulun kehittäminen
Tiedon säännöllinen kokoaminen
Verkostomainen työskentely työn- ja vastuunjaot sopien
Ennakointi
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Liite 1.
Liikunnan harrastaminen liikunta- ja urheiluseuroissa: Tutkimuksissa käytetyt kysymykset,
vastausvaihtoehdot ja kohderyhmän ikäjakauma.

Tutkimus ja
toteutusvuosi

Kohderyhmä/ikä Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Nuorten
terveystapatutkimus
1977->joka
toinen vuosi

12–18

Kuinka usein harrastat urheilua
tai liikuntaa vapaa-aikanasi?
URHEILUSEURAN järjestämissä
harjoituksissa, kilpailuissa tai
otteluissa?

En lainkaan/Harvemmin kuin
kerran kuukaudessa/1-2 x kk/
Noin kerran viikossa/2-3 x vko/
4-5 x vko/Suunnilleen joka päivä

Kansallinen
liikuntatutkimus:
lapset ja nuoret
1995, 1998,
2006, 2010

3–18

Harrastatko urheilua tai
liikuntaa/harrastaako lapsenne
urheilua tai liikuntaa?

Kyllä/Ei/Eos

Jos harrastaa seurassa: kuinka usein
harrastat urheilua tai liikuntaa/
kuinka usein lapsenne harrastaa
urheilua tai liikuntaa?

Harvemmin/1 x vko/2 x vko/3 x vko/4
x vko/5 x vko/6 x vko/Yli 6 x vko/Eos

LAPS SUOMEN
-tutkimus
2003

9–12

Kuinka usein osallistut urheiluseuran
ohjattuihin harjoituksiin?

En koskaan/Harvemmin kuin kerran viikossa/
Kerran viikossa/2-3 x vko/4-6 x vko/Päivittäin

Korkeakouluopiskelijoiden
terveystutkimus
2000, 2004,
2008

19–35

Kenen järjestämään
liikuntatoimintaan osallistut?

En harrasta liikuntaa/Omatoimisesti
yksin/Omatoimisesti ystävän kanssa tai
kaveriporukassa/Korkeakoulun tai ylioppilastai opiskelijakunnan järjestämä liikunta/
Ainejärjestön tms. liikuntatoiminta/
Urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)/
Muu järjestö, mikä?/Kaupalliset
liikuntapalvelut/Kunnalliset liikuntapalvelut

Kansallinen
liikuntatutkimus:
aikuiset
1998
2002
2003: 66–79
2006
2008: 66–79
2010

19–65 &
66–79

Mitä kaikkia kuntoilu-, liikunta-,
urheilulajeja tai muita kuntoilutai ulkoilumuotoja Te harrastatte?
Jos harrastaa jotain lajia: keiden
kaikkien seuraavaksi lueteltujen
tahojen kanssa te harrastatte?

Liikunta- tai urheiluseurassa/Muussa
liikuntajärjestössä, -yhdistyksessä tai
-kerhossa/Kansalais- tai työväenopistossa/
Muuten kunnan tai kaupungin järjestämänä
ohjattuna toimintana/Työpaikan
järjestämänä tai työpaikan tukemana/
Koulun tai oppilaitoksen järjestämänä,
oppilaitoksen liikunta- ja urheilukerhossa/
Yksityisen maksullisia palveluja käyttämällä/
Jossakin vammais- tai erityisryhmien
liikuntajärjestössä/Kansanterveysjärjestössä/
Nuoriso- tai opiskelijajärjestössä/Muussa
kansalaisjärjestössä/Omatoimisesti yksin/
Omatoimisesti ryhmässä, kaveriporukassa/
Jotenkin muuten, miten?/EOS

Liikunnan
seurantatutkimus LISE
1976
2001

12–18
37–43

Kuinka usein osallistutte voimistelutai urheiluseuran harjoituksiin tai
muuhun ohjattuun liikuntaan?

En ollenkaan/Kerran kuukaudessa/2-3 x
kk/1-2 x vko/3-4 x vko/5-6 x vko/Joka päivä

Elämäntyylitutkimus (K1)
1995

18–75

Miten harrastatte liikuntaa: Liikunta- tai
urheiluseurassa/Liikuntaa ”sivulajina”
harrastavassa organisaatiossa/
Epävirallisessa ryhmässä tai
kaveriporukassa/Yksityisessä
liikuntayrityksessä/Itsenäisesti

En koskaan/Silloin tällöin/
Melko usein/Erittäin usein
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Tutkimus ja
toteutusvuosi

Kohderyhmä/ikä Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Elämäntyylitutkimus (K2)
1995

18–75

Oletteko viimeisen vuoden aikana
osallistunut liikunnan tai urheilun
seuratoimintaan seuraavissa rooleissa
tai tehtävissä: Kuntoliikkujana/
Kilpaurheilijana/Toimitsijatehtävissä/
Ohjaus- tai valmennustyötehtävissä/
Seuratyöaktiivina/Seuran johtotehtävissä/
Seuran luottamuselimissä/
Lasten vanhempana/Kyyditsijänä/
Katsojana/Kannatusjäsenenä/
Huoltotehtävissä/Varainhankinnassa

En lainkaan/Silloin tällöin/Melko usein/
Erittäin usein

Eurobarometri:
2003
2004

15-

Where do you exercise/play the
sport that you do most often?

In a fitness centre/In a club/In a sports
centre/At school, university, etc./
Elsewhere (Spontaneous), DK

Eurobarometri
2009

15-

Where do you engage in sport
or physical activity?

In a fitness centre/In a club/In a sports
centre/At school, university/At work /
On the way between home and workschool-shops/In the park, out in the
nature/Elsewhere (Spontaneous), DK

Kouluikäisten
liikuntasuhde
luupin alla
2010

6. lk ja 9. lk

Kuinka usein osallistut urheiluseuran
ohjattuihin harjoituksiin?

En koskaan/Harvemmin kuin kerran viikossa/
Kerran viikossa/2-3 x vko/4-6 x vko/Päivittäin

Vapaa-aikatutkimus
2002

10-

Oletteko viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana osallistunut jonkin
yhdistyksen, seuran, toimikunnan, piirin,
ryhmän tai muun vastaavan toimintaan?
Jos kyllä: Pyydän Teitä vastaamaan kortin
avulla, minkä yhdistysten, seurojen,
toimikuntien, piirien, ryhmien tai
vastaavien toimintaan osallistuitte?
10) liikunnan harrastajana urheiluseuraan,
liikuntajärjestöön tai -kerhoon?
Jos osallistunut, kuinka usein olette
osallistunut viime 12 kuukauden aikana:

Liikkuva Koulu
-hanke:
Liikunta ja
fyysinen
aktiivisuus
-kyselyt

4.-6.lk ja 7.-9.lk

Oletko osallistunut edellisen puolen
vuoden aikana seuraaviin toimintoihin:
Koulun liikuntakerho/Ohjattuun
kuntosalitoimintaan/Urheiluseuran
harjoituksiin/Kilpailuihin tai otteluihin/
Muuhun ohjattuun liikuntaan
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vähintään kerran kuukaudessa/
vähintään neljä kertaa vuodesssa/
vähintään kerran vuodessa
/harvemmin/EOS
En ole osallistunut/Olen osallistunut
silloin tällöin/Olen osallistunut
usein tai säännöllisesti
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Liite 2.
Vapaaehtoistyön tekeminen liikunta- ja urheiluseuroissa. Tutkimuksissa
käytetyt kysymykset, vastausvaihtoehdot ja kohderyhmä.

Tutkimus ja
toteutusvuosi

Kohderyhmä/ikä Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Kansallinen
liikuntatutkimus:
2002
2006
2010

19–65
19–65
15–79

Oletteko jollain tavoin mukana
liikunnan vapaaehtoistoiminnassa tai
liikunnan kansalaistoiminnassa?

2010

15–18

Kuinka monta tuntia aikaa käytätte
keskimäärin kuukaudessa liikunnan
tai urheilun vapaaehtoistyöhön?

Nuorisobarometri
2012

15–29

Liikunta- tai urheiluseurassa / Muussa
liikuntajärjestössä, -yhdis-tyksessä tai
-kerhossa / Koulun tai oppilaitoksen
liikunta- ja urheilukerhossa / Työpaikan
liikuntatoiminnassa / Vammais- tai
erityisryhmien liikuntajärjestössä
/ Asukasyhdistyksessä tai
kylätoimikunnassa / Ammattijärjestössä
(mukana myös työttömien järjestöt) /
Kansanterveysjärjestöissä / Nuorisotai opiskelijajärjestöissä / Muussa
kansalaisjärjestöissä tai yhteisöissä /
Jossakin muualla / Ei missään / Eos

Osallistutko liikunnan
vapaaehtoistyöhön esim. valmentajana,
ohjaajana tai toimitsijana?

Liikunta- tai urheiluseurassa / Koulun tai
oppilaitoksen liikunta- ja urheilukerhossa
/ Jossain muussa järjestössä /
Jossakin muualla / Ei missään / Eos

Luettelen seuraavaksi erilaisia
vapaaehtoistoiminnan alueita ja kysyn,
oletko osallistunut niihin. Ensimmäinen
alue on... 1) terveys- ja sosiaalipalvelut
(esim. vanhusten ja vammaisten palvelut);
2) lasten tai nuorten kasvatus; 3) koulun
oppilaskunta- tai tukioppilastoiminta;
4) poliittinen tai yhteiskunnallinen
toiminta; 5) urheilu ja liikunta; 6)
kulttuuri ja taide; 7) asuinalueen
toiminta; 8) eläintensuojelu; 9)
luonnonsuojelu; 10) ympäristönsuojelu;
11) ammattiyhdistystoiminta;
12) kansainvälisyys; 13)
ihmisoikeudet; 14) uskonnollinen
toiminta; 15) monikulttuurisuus,
maahanmuuttajatoiminta tai etniset
yhdistykset; 16) maanpuolustus; 17)
pelastuspalvelut; 18) muu, mikä?

Kyllä / Ei / Eos
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Tutkimus ja
toteutusvuosi

Kohderyhmä/ikä Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Eurobarometri:
73.4/2010

15–

Do you engage in voluntary work
that supports sporting activities?

Yes / No / DK

How much time do you spend
in voluntary work in sport?

Only occasionally, at individual
events / 1–5 hours per month /
6–20 hours per month / 21–40 hours per
month / More than 40 hours per month

Do you currently participate actively
in or do voluntary work for one or
more of the following organisations?

A sports club or club for outdoor activities
(recreation organisation) / Education,
arts, music or cultural association / A
trade union / A business or professional
organization / A consumer organisation
/ An international organisation such as
development aid organisation or human
rights organization / An organisation for
environmental protection, animal rights,
etc. / A charity organisation or social
aid organization / A leisure association
for the elderly / An organisation for the
defence of elderly rights / Religious or
church organization / Political party or
organization / Organisation defending
the interest of patients and\or disabled
/ Other interest groups for specific
causes such as women, people with
specific sexual orientation, local issues,
etc. / None (Spontaneous) / DK

Seuraavassa on listattu erilaisia
vapaaehtoisjärjestöjä ja -toimintoja.
a) Mihin niistä, jos mihinkään, kuulutte?
b) Entä missä näistä, jos missään,
teette palkatonta vapaaehtoistyötä?

Vapaaehtoistyö vanhusten, vammaisten
tai huono-osaisten hyvinvoinnin
parantamiseksi / Kirkko tai muu
uskonnollinen yhteisö / Opinto-,
taide-, musiikki- tai kulttuurijärjestö
/ Ammattiyhdistys / Puolue tai
puolueyhdistys / Paikallinen yhteistyö
sellaisissa asioissa kuten köyhyys,
työttömyys, asuntotilanne, rodullinen
tasa-arvo / Kehitysmaiden auttaminen
tai ihmisoikeudet / Luonnonsuojelu-,
ympäristö- ja eläintenoikeusliikkeet / Muu
ammatillinen yhdistys kuin ammattijärjestö
(esim. tieteellinen seura yms.) /
Nuorisotyö (partio, nuorisoseura yms.) /
Urheilu- tai virkistystoi-minta / Naisryhmät
/ Rauhanliike / Terveyteen liittyvät
vapaaehtoisjärjestöt / Muut ryhmät /
Ei mikään näistä / Eos / Ei vastausta

World Values
Survey
2000: Suomen
aineisto

Ajankäyttötutkimus

10–

Seuraava kysymys koskee
vapaaehtoistyötä. Sillä tarkoitetaan
työtä, jota tehdään järjestön tai ryhmän
hyväksi ilman palkkaa. Se voi olla
sihteerin työtä, rahankeruuta, liikunnan
ohjausta, ystäväpalvelua tai jotain muuta
järjestettyä toimintaa. Tällä kortilla on
lueteltu erilaisia yhdistyksiä ja ryhmiä.
A. Oletteko neljän viime viikon
aikana tehnyt työtä jonkin
järjestön tai ryhmän hyväksi?
JOS EI: B: Entä viimeisen 12
kuukauden aikana?
a. Urheilujärjestö tai liikuntakerho
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2

Liikunta- ja urheiluseuroja
koskeva tietopohja ja sen
kehittäminen
Pasi Koski, Turun yliopisto

2

Liikunta- ja urheiluseuroja koskeva
tietopohja ja sen kehittäminen

Tiivistelmä

Seurojen määrä riippuu liikunta-/urheiluseuran määrittelystä. Nyt sovellettujen menetelmien avulla päädyttiin neljään lukemaan. Yhdistysten nimien perusteella ja liikunta laveasti ymmärtäen maassa on
kaikkiaan noin 20 000 alan yhdistystä, kunnallisten
järjestelmien kautta operoi noin 6000–7000 seuraa,
aiempaan käsitykseen seurojen määrästä ja viime
aikojen rekisteröinteihin perustuen päädytään noin
11000–13000 seuraan ja kuntien viranhaltijoiden näkemyksiin tukeutuen estimoitiin seuroja olevan yhteensä noin 10 000.

Liikunnan ja urheilun ympärille on muodostunut yksi maamme suurimmista kansanliikkeistä. Liikunnan
kansalaistoimintaan kohdistetaan reilu kolmannes
valtion liikuntamäärärahoista. Päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen kannalta kansalaistoimintaan
liittyy lukuisia tietoaukkoja ja etenkin kehityksen seuraamisen kannalta tiedonkeruujärjestelmässä on kehittämisen varaa (Valtion liikuntaneuvoston arvioinnit 2010).

Toinen tehtävä oli selvittää vaihtoehtoja liikunnan
kansalaistoiminnan tietopohjan kehittämiseksi. Selvityksen jälkeen päädyttiin kolmeen vaihtoehtoon:

Ensimmäisten ja osin vieläkin toimivien urheiluseurojen perustamisesta on kulunut jo hyvän matkaa yli
150 vuotta. Kuluneiden vuosien varrella on ehditty
perustaa monenlaisia seuroja ja lukuisia on jo ehditty
lakkauttaakin tai niiden toiminta on muuten hiipunut.
Vastaavasti uusia seuroja on perustettu lähimenneisyydessäkin runsaasti, eikä olemassa olevilla tietojärjestelmilläkään ole kyetty pitämään tarkkaa lukua
seurojen määristä.

1) aiemman tutkijalähtöisen käytännön jatkaminen
vakiinnutetuin resurssein,
2) aiemman käytännön jatkaminen paneelijärjestelmällä täydentäen ja
3) seuratietojärjestelmän luominen kunnallisiin tietotarpeisiin ja avustusjärjestelmään liitettynä.

Tälle työlle asetettiin edellisiin tietotarpeisiin liittyen
kaksi tavoitetta:
1. Suomalaisten liikunta- ja urheiluseurojen
kokonaismäärän selvittäminen
2. Luoda ehdotus liikunta- ja urheiluseuroja
koskevien perustietojen hankkimisen
kehittämiseksi
Seurojen määrää selvitettiin kolmella tavalla:
• laskennallisesti olemassa olevien tietojen
perustella alan yhdistysten rekisteröinneistä,
• nimihaulla Yhdistysnettitietokannasta ja
• kuntien liikuntaviranhaltijoille kohdistetulla
kyselyllä, jossa kysyttiin myös kuntien
tilannetta seuratoiminnan tietojen keruuseen
ja kunnalliseen avustusjärjestelmään liittyen.

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

Vaihtoehdoista jälkimmäinen nousee selvästi varteenotettavimmaksi. Tiedon luotettavuus, ajantasaisuus ja hyödyt eri tahoille aina yksittäisestä liikkujasta, seura-aktiivin kautta seurajohtoon, kuntiin,
yhdistysrekisteriin, Kuntaliittoon, liikuntajärjestöihin,
tutkijoihin ja valtiovaltaan ovat ilmeiset. Lisäksi järjestelmä olisi todennäköisesti toteutettavissa myös suhteellisen maltillisin resurssein.
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1. Seuratiedonkeruun historiaa
ja kehitystarpeita

vittavan kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan
tietopohjan kartuttamiseen kaivataan niin yhdistyskuin yksilötasonkin tietoja. Tähän asti vapaaehtoistoiminnan yksilötasoisessa jäljittämisessä on nojauduttu pääasiassa toistuvuuden elementin sisältävien
kansallisen liikuntatutkimuksen ja tilastokeskuksen
vapaa-aika- ja ajankäyttötutkimusten tietoihin (esim.
SVT 2011). Lisäksi yksittäisiä aineistoja osana laajemman aihepiirin tutkimusta teemaan liittyen on jonkin
verran kerätty (ks. esim. Koski 2009; Zacheus 2008).
Suomea koskevia tietoja on kerätty myös kansainvälisiin lähinnä eurooppalaisiin vertailuihin liittyen
(esim. European Social Survey, Eurobarometer Survey, ks. Scheerder et al. 2011). Mainittujen tutkimusaineistojen kautta tiedot vapaaehtoistoiminnasta
jäävät lähinnä väestötason aktiivisuushahmotuksiksi,
eivätkä ne tarjoa paljoakaan ymmärrystä yksilötason
motiiveista, toiveista tai toiminnan merkityksestä
tekijöilleen.

Liikunta- ja urheiluseuroja koskeva tiedonkeruu on
maassamme perustunut lähinnä yksittäisten tutkijoiden harrastuneisuuteen, järjestöjen omiin selvityksiin ja muutamien yksittäisten asioiden jäljittämiseen
osana laajempia tarkoituksia palvelevia kyselyjä.
Seuratoiminnan ensimmäinen kattava valtakunnallinen peruskartoitus tehtiin 1980-luvun puolivälissä,
jolloin Kalevi Heinilän johdolla kerättiin perustiedot
seurakentästä. Tuohon aikaan, toisin kuin nykyään,
oli lisäksi jonkin verran käytettävissä kuntien vuosi-ilmoitusten avulla kerättyjä tietoja paikallistason yksiköistä. Ennen ensimmäistä empiirisen tiedon keruukierrosta selvitettiin, mitä seuratoiminnasta aiemman tutkimuksen perusteella tiedettiin (Koski 1987).
Käynnistetty seuratutkimushanke haarautui moniin
osaprojekteihin, joiden pyrkimyksenä oli lisätä ymmärrystä seuratoiminnasta ja löytää hallinnollisteknisiä välineitä seuratoiminnan kehittämiseksi. (ks.
esim. Heinilä 1986; Koski 1987; Koski & Heinilä 1988;
Heinilä & Koski 1991; Koski 1991; Koski 1994; Koski
1995). Sittemmin kartoitustietoja on täydennetty ensin 1990-luvun puolivälissä ja sitten 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä, jolloin uusien aineistojen avulla päästiin kiinni seuroissa ja seurakentällä tapahtuneisiin muutoksiin (Koski 2000b;
Koski 2009). Jonkin verran muitakin aineistoja on
vuosien varrella kerätty, mutta Heinilän ja Kosken työ
muodostaa suomalaisen seuratutkimuksen tiedonkeruun perustan (ks. Koski 2006). Valtion liikuntaneuvosto julkaisi Pasi Kosken vuonna 2006 toteuttaman
katsauksen kansalaistoimintaa koskevasta suomalaisesta tutkimuksesta, joka on luettavissa osoitteessa
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/274/KanstoimMeta2006.pdf.

Seuroja koskevat tiedot ovat tarpeellisia opetus- ja
kulttuuriministeriön päätöksenteon lisäksi myös liikuntaorganisaatioille ja kunnille sekä tietysti liikuntaalan tutkijoille. Koordinoimattomien menettelytapojen takia yksittäisiä seuroja rasitetaan aika ajoin lukuisin erilaisin tiedonkeruin. Esimerkiksi, kun vuoden
2006 valtakunnallista seura-aineistoa kerättiin, kävi
ilmi, että samaan aikaan oli käynnissä ainakin seitsemän pienemmälle seurojen kohdejoukolle tehtyä
kyselyä. Päällekkäisten kyselyjen tekeminen ei ole
kyselyyn vastaajien ja kyselyjen tekijöiden kannalta
tarkoituksenmukaista tai kustannustehokasta, mikäli
yhteisiä hyötyjä olisi löydettävissä.
Tämän hankkeen pyrkimyksenä on löytää yhteistä
linjaa tiedonkeruuseen liittyen niin monen liikuntaorganisaation ja julkisen sektorin tahon kanssa kuin
mahdollista. Toisin sanoen, ettei seuroja rasitettaisi
päällekkäisillä kyselyillä ja että eri tahot voisivat saada käyttöönsä heitä kiinnostavat perustiedot ja jatkossa myös kuvan kehityssuunnista.

Yksittäiset liikuntaorganisaatiot, kuten lajiliitot, toimiala- tai aluejärjestöt (esim. Alaja 2007; LaaloHäikiö ja järjestöliikunnan kehittämisryhmä 2011)
ja myös julkisen hallinnon organisaatioista ainakin
kunnat (esim. Turku) keräävät aika ajoin omia seuroja koskevia tietoja oman toimintansa kehittämiseen,
mutta näiden tietojen hyödyntäminen koko suomalaisen seurakentän ja sen kehityksen analysoimiseen
ei ole kovin helppoa. Syynä on ennen kaikkea yhteismitallisten menetelmien ja tiedonkeruutapojen
puute.

2. Liikunta- ja urheiluseurojen määrä
Seuramäärän selvittämiseen lähdettiin kolmea eri
reittiä. Ensinnäkin haarukoitiin laskennallisia arvioita
yhdistysrekisterin yhdistysmäärien ja eri alojen yhdistysten suhteellisten osuuksien perusteella. Toiseksi haettiin yhdistysrekisterin nettipalvelun Yhdistysnetin avulla yhdistysten nimien perusteella liikuntaalan yhdistykset. Kolmanneksi jäljitettiin seuramääriä
kuntien liikuntaviranhaltijoiden tietojen perusteella.

Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksessa eivät pelkät
yhdistystason tiedot riitä. Päätöksenteon tueksi tar-
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2.1 Laskennalliset arviot

6000 seuraa, mikä määrä perustui tuolloiseen tietoon kunnilta taloudellista tukea saaneista seuroista.
1990-luvun lopulla yhdellä alueella tehdyn pistokokeen tuloksiin nojaaviin laskelmiin pohjaten arvioitiin
seurojen kokonaismäärän olevan yli kymmenen tuhannen. (Koski 2000)

Vuoden 2011 loppuun mennessä yhdistysrekisterissä oli 134 301 yhdistystä. Lakkautustieto oli rekisteröitynyt 32 997:stä. Näin ollen kaikkiaan rekisteriin
oli tuohon mennessä ollut listattuna tiedot 167 298
yhdistyksestä.

Anttila ja Pyhälä (2005) selvittivät vuosituhannen alkaessa vuoden 2004 kuntatietojen ja yhdistysrekisterin tietojen avulla suomalaisten seurojen kokonaismäärää ja päätyivät siihen, että maassa oli ainakin
9000 toimivaa seuraa. Lisäksi yhdistysrekisterissä
oli suurin piirtein saman verran seuroja, joiden toiminnallisesta olemassaolosta ei saatu varmuutta. Eli
tuossa vaiheessa päädyttiin siihen, että maahan oli
perustettu kaikkiaan 18 226 liikunta- ja/tai urheiluseuraksi luokiteltavissa olevaa yhdistystä. Yhdistysrekisterin tiedot eivät ole siinä mielessä ajantasaisia,
että ne pitävät sisällään myös lukuisia jo olemassaolonsa tai toimintansa lopettaneitakin seuroja. Viime vuodet niin julkisen hallinnon kuin järjestöjenkin virallisissa teksteissä on puhuttu pääsääntöisesti
noin 9000 seurasta. Tämä luku lienee kuitenkin jonkinlainen alaraja, sillä kaikkia toimivia seuroja ei käytettävissä olevilla menetelmillä kyetä tavoittamaan.
Toisaalta on myös mahdollista, että osassa kyseisen
luvun seuroista toiminta ja olemassaolo ilmenevät
vain paperilla.

Maan itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä
ja pitkään sen jälkeenkin 1970-luvulla saakka valtakuntaan perustettiin ennen kaikkea poliittisia ja taloudellis-ammatillisia yhdistyksiä. Niiden osuus kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä oli selvästi yli
puolet. Tuossa vaiheessa liikunta-alalla toimivien yhdistysten osuus oli jonkin verran alle kymmenesosan
kaikista perustetuista yhdistyksistä. (Siisiäinen 2002)
Liikunta- ja urheiluseurojen määrä on kasvanut ensimmäisen yhdistyksen perustamisen jälkeen kiihtyvällä tahdilla. Viime vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen täyttyessä seurojen määrä ei ollut ylittänyt vielä 300:aa. Seuraavan vuosikymmenen aikana
maan levottomuuksista huolimatta seuramäärä kaksinkertaistui. Itsenäisyyden ensimmäisen kymmenen
vuoden täyttyessä ylittyi jo tuhannen seuran raja.
Ennen talvisotaa oli jo yli 1500 seuraa aloittanut toimintansa. Sotien jälkeen seurojen perustamisessa oli
kirikierros. 1960-luvun alkupuolella ylittyi 4000 seuran raja. Seuraavan vuosikymmenen lopulla päästiin
taas uudelle tuhat luvulle ja 1980-luvulla seurojen
kokonaismääränä pidettiin noin 6 600 seuraa. Kaikki
edellä mainitut luvut ovat suurusluokkatietojen pohjalta laskettuja likiarvoja, joihin saattaa liittyä päällekkäisyyksistä johtuvia epätarkkuuksia. (Koski 1987;
Koski 1988)

Anttilan ja Pyhälän haarukoinnin jälkeen yhdistysrekisterin tiedot liikunta-alan yhdistyksistä ovat viime
vuosina täsmentyneet ja nyt tiedetään, että rekisteröinneissä 20 000 raja oli saavutettu jo vuonna 2002.
Siisiäisen ja Kankaisen (2009, 96) mukaan Suomessa perustettiin vuosina 1919-2002 20 075 urheilun/
liikunnan alalla toimivaa yhdistystä. Kaikista perustetuista yhdistyksistä niiden osuus oli noin 12 prosenttia. Jos kokonaismäärään lisätään maahan ennen
vuotta 1919 perustetut seurat, joita tiedetään olleen
noin 680 (Koski 1987), yltää kokonaismäärä 20 755
perustettuun seuraan. Tai oikeammin liikunta-alan
yhdistykseen, joista valtaosa on liikunta- ja urheiluseuroja. Liikunta-alan yhdistyksethän pitävät sisällään myös esimerkiksi urheilun kattojärjestöt, lajiliitot ja piiriyhdistykset.

Kaikkien rekisteröityjen yhdistysten joukossa liikunta-alan yhdistykset ponnahtivat ensi vuosikymmenten kymmenen prosentin osuuden tietämiltä ensin
1980-luvulla noin 17 prosenttiin ja 1990-luvulla ja
sen jälkeen on osuus ollut yli 20 prosentin. (Siisiäinen
& Kankainen 2009)
1990-luvulle tultaessa oli maahan perustettu yhdistyksiä, joiden päätoimintamuotona oli liikunta tai
urheilu kaikkiaan lähes 15 000 eli noin kolme seuraa
jokaista tuhatta elävää suomalaista kohden. Tässä luvussa ei ole mukana metsästys-, kalastus-, moottori-,
auto-, veneily-, eivätkä retkeily-yhdistykset, joita oli
vuoteen 1989 mennessä perustettu yli 8000. (Siisiäinen 1991; Koski 2000) Pitkään tietynlaisena seurojen
perusmääränä etenkin 1980-luvulla pidettiin noin
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Vuoden 2002 jälkeen Suomeen on perustettu yhdistysrekisterin Yhdistysnetin perusteella 20 645 uutta
yhdistystä vuoden 2011 loppuun mennessä. Tämä
tarkoittaa vuositasolla 2300 uutta yhdistystä. Jos
oletetaan, että liikunta-alan yhdistysten osuus kai-
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kista on pysynyt samana kuin viimeiset 30 vuotta eli
vähän yli viidenneksessä (ks. kuvio 1), tarkoittaisi se
sitä, että vuosittain olisi perustettu noin 500 liikuntaalan yhdistystä. Yllä mainittuun yli 20 000 perustetun
alan yhdistyksen lukumäärään nämä uudet yhdistykset lisättynä päästäisiin yli 25 000 lukemiin. Anttilan
ja Pyhälän vuoden 2004 tietoihin perustuvaan 9000
seuran määrään lisättynä päästäisiin vastaavilla oletuksissa seuramäärässä 12 500:aan.

jälkeen oli lakkautettu vuoden 2011 loppuun mennessä 6164 yhdistystä eli noin 685 yhdistystä vuodessa. Jos taas oletetaan, että näistäkin liikunta-alan
yhdistysten osuus olisi reilu viidennes niin, lakkautettuja liikuntayhdistyksiä olisi tällöin noin 1300. Yllä
esitettyyn Anttilan ja Pyhälän tiedon pohjalta tehtyyn laskelmaan nojaten päädyttäisiin tätä kautta
jonkin verran yli 11 000 alan yhdistyksen lukemiin.

Yhdistysrekisterin ylläpitämän purkautuneiden yhdistysten tietokannan (Purkki) mukaan vuoden 2002
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Kuvio 1.
Liikunnan yhdistysten osuus Suomessa perustetuista yhdistyksistä vuosikymmenittäin (%)
(Lähde: Siisiäinen & Kankainen 2009, 96)
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2.2 Seurojen määrä
Yhdistysnetin perusteella

lä toimisivatkin. Urheilun ja liikunta-alalla toimivien
yhdistysten perustaminen yleistyi kiihtyvällä tahdilla maan itsenäistymisen jälkeen. Itsenäisyyden ensi vuosikymmenen aikana perustetuista seuroista
lienee noin puolet jo lopettanut toimintansa (kuvio
2). Esimerkiksi 1940-luvun loppuun mennessä oli perustettu selvästi yli 3000 seuraa, mutta Yhdistysnetin perusteella näitä kyettiin jäljittämään enää noin
puolet. Yhdistysnetistä löytyi 1960- ja 1970-luvuilla
perustettuja seuroja kumpiakin noin kaksinkertainen
määrä verrattuna 1950-luvulla perustettuihin (kuvio
3). Silti noina vuosikymmeninä seurojen perustaminen oli selvästi harvinaisempaa kuin 1980-luvulla puhumattakaan kahdesta sitä seuranneesta vuosikymmenestä. 1990-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä uusia liikunta- ja urheiluseuroja on
perustettu yli 450 vuotta kohden. Tahti on jatkunut
samalla tasolla myös kolmen viime vuoden ajan.

Edellä tarkasteltiin liikunta-alan yhdistysmääriä rekisteröintilukujen kautta. Tässä alaluvussa huomio
on ennen kaikkea niissä liikunta-alan yhdistyksissä,
jotka syksyllä 2012 löytyivät Yhdistysnetistä. Yhdistysnetistä yhdistysten nimiin perustuvalla sanahaulla
(ks. liite 1) löytyi vuoden 1918 jälkeen perustettuja
liikunta-alalla toimiviksi tulkittuja yhdistyksiä 20 184.
Viimeisin tarkastelussa mukana ollut yhdistys oli perustettu 5.12.2012. Määrä vastaa yhtä yhdistystä
noin 270 tällä hetkellä elävää asukasta kohden.
Kuten todettua ennen maan itsenäistymistä urheiluseuroja oli tiettävästi perustettu vajaa 700 (Koski
1987, 194). Yhdistysnetissä on mukana vain vuoden
1918 jälkeen rekisteröidyt yhdistykset, joten nuo
varhaisimmat, eivät ole mukana listalla, vaikka vie-
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Kuvio 2.
Yhdistysnetissä löytyvät urheiluseurat ja perustettujen seurojen määrät ajanjaksoittain
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Kuvio 3.
Yhdistyksen nimen perusteella Yhdistysnetistä löydettyjen liikunta-alan yhdistysten määrät
rekisteröintiajankohdan perusteella

Nimien perusteella tehdyn Yhdistysnettihaun tulosten mukaan 5000 seuran raja ylitettiin 1970-luvulla, mikä vastaa aiempia havaintoja (vrt. Koski 1987,

195). Vastaavasti 10 000 seuran raja ylittyi pian
1990-luvun alkuvuosina ja sitä seuranneen 20 vuoden aikana päästiin jo 20 000 seuraan (kuvio 4).
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Kuvio 4.
Yhdistyksen nimen perusteella Yhdistysnetistä löydettyjen liikunta-alan yhdistysten
kumulatiivinen määrä rekisteröintiajankohdan perusteella
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Yhteenvetona voidaan todeta, että Yhdistysnetin tietoihin nojaavan yhdistyksen nimihaun perusteella liikunta-alan rekisteröityjen yhdistysten määrä on noin
20 000. Tämä luku pitää sisällään myös muita alalla
toimivia yhdistyksiä kuin paikallisesti toimivia liikunta- ja urheiluseuroja, esimerkiksi urheilun valtakunnalliset järjestöt, lajiliitot ja piiriyhdistykset.

maan, oliko annettu lukema tarkka tieto, suuruusluokaltaan oikea arvio vai epätarkka arvio.
Tuloksia analysoitaessa käytettiin hyväksi kuntien
asukaslukuja kuntien luokittamisessa. Asukasluvut
koottiin Kuntaliiton nettisivujen tilastoista koskien
vuotta 2011. (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/
tilastot/vaestotietoja/Sivut/default.aspx)
Saatujen vastausten perusteella kunnissa, joita vastaajat edustivat, oli mainituissa kategorioissa seuroja
seuraavasti:

2.3 Tulokset kuntakyselystä
Toisen väylän seuramäärän jäljittämiseen tarjoavat
kunnat. Kuntien liikuntaviranhaltijat tuntevat usein
henkilökohtaisesti toimialueensa seurakentän varsin
hyvin ja ainakin kuntien tiloja käyttävien ja taloudellista tukea saavien seurojen määrät ovat pääsääntöisesti tiedossa. Niinpä Manner-Suomen kuntien
(n=320) liikuntatoimen viranhaltijoita lähestyttiin
sähköpostitse Webropol-kyselyllä syksyllä 2012 (liite
2). Kahden karhukierroksen jälkeen kyselyyn saatiin
vastaus 244 kunnasta, mikä vastaa 76,3 prosenttia
Manner-Suomen kuntien määrästä. Osittain vastaamisen puutteet selittyivät osoitteiden virheellisyydellä ja sillä, että osa kohdehenkilöistä oli joko pitkällä
lomalla tai jäänyt eläkkeelle. Osassa kunnista liikunta- ja/tai vapaa-ajantoimea oli myös ajettu alas tai tilanne oli muuttunut kuntaliitoksen myötä.

Kunnan rahallisesti avustamia				
Kunnallisia liikuntapaikkoja käyttäviä
Muita seuroja											
Liikunta- ja urheiluseurat kaikkiaan 		

4697 (n=244)
5175 (n=241)
1665 (n=239)
7867 (n=240)

Vastanneissa kunnissa oli siis yhteensä 7867 seuraa
eli kuntaa kohden seuroja oli keskimäärin 33 kappaletta. Jos oletetaan, että vastaamattomissa kunnissa olisi samassa suhteessa seuroja, nousee seurojen
kokonaismäärä noin 11 000 seuraan. Kuntakyselyyn
vastanneissa kunnissa asui 4 802 934 asukasta, mikä
vastaa 88,6 prosenttia koko maan väestöstä. Jos oletetaan, että vastanneiden kuntien 8677 seuraa vastaa kyseistä osuutta maan seuroista päädytään kokonaismäärään noin 9000 seuraan.
Anttila ja Pyhälä (2005) ryhmittivät seuroja omassa
selvitystyössään kuntakoon mukaan. Seurojen kokonaismäärää voi estimoida ottaen kuntakoon huomioon puuttuvien kuntien seuramäärää arvioitaessa.
Taulukossa 1 on esitetty seuramäärien keskiarvoja
mainituissa neljässä kategoriassa erikokoisissa kunnissa. Kuntien luokituksessa noudatettiin Anttilan ja
Pyhälän ryhmitystä.

Liikuntaseurojen määrää jäljitettiin kysymällä 1) kunnalta rahallista tukea vuonna 2011 saaneiden seurojen lukumäärä, 2) kunnallisia liikuntapaikkoja vuonna
2011 käyttäneitä seurojen määrä ja 3) vuotta 2011
koskien sellaisten seurojen määrää, jotka eivät kuuluneet kumpaankaan edelliseen ryhmään. 4) Lisäksi
kysyttiin tarkastuskysymyksenä kaikkien seurojen
kokonaismäärää kyseisenä vuonna. Kahden viimeksi mainitun osalta pyydettiin vastaajia myös kerto-

Taulukko 1.
Vastanneiden kuntien keskimääräiset seuramäärät vuonna 2011 eri
kategorioissa kuntakoon mukaan
Rahallisesti
tuetut
Alle 3000 asukasta (n=47)
3000-5500 asukasta (n=52)
5501-10000 asukasta (n=58)
10001-20000 asukasta (n=37)
20001-45000 asukasta (n=28)
Yli 45 000 asukasta (n=21)

2,9
5,8
10,8
19,2
30,8
97,2

Paikkoja
käyttäneet
2,3
4,8
8,9
15,6
33,3
139,6
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Muut
seurat
0,8
1,7
3,1
4,6
14,5
37,6
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Seuroja
yhteensä
3,9
8,9
19,7
25,6
51,2
183,3
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Kysely lähetettiin Manner-Suomen kuntien liikunta viranhaltijoille. Vastaus jäi saamatta 92 kunnasta.
Taulukkoon 2 on laskettu edellisen taulukon kuntakokoluokittaisen keskiarvon perusteella estimaatit mahdollisista seuramääristä vastaamattomissa
kunnissa.

Taulukko 2.
Laskennalliset arviot vastanneiden kuntakokoisiin keskiarvoihin perustuen
vastaamattomien kuntien seuramääristä

n

Rahallisesti
tuetut

Paikkoja
käyttäneet

Muut
seurat

Seuroja
yhteensä

Alle 3000 asukasta
3000-5500 asukasta
5501-10000 asukasta
10001-20000 asukasta
20001-45000 asukasta
Yli 45 000 asukasta

42
19
15
9
5
2

122
110
162
173
154
194

99
91
143
140
167
312

34
37
52
41
73
75

168
189
316
256
256
367

Yhteensä

92*

915

952

312

1 552

* Lisäksi vastanneissa puuttuvien tietojen osuudet paikkoja käyttäneissä 3, muut 5 ja yhteensä 5

Kun laskelman kautta saadut vastaamattomien
seuramäärät lasketaan yhteen vastanneiden
kuntien seuramäärien kanssa, saadaan suhteellisen
luotettava arvio kuntien liikuntaviranhaltijoiden
vastauksiin perustuen liikunta- ja urheiluseurojen
määrästä (taulukko 3).

Taulukko 3.
Seurojen kokonaismäärät kuntien liikuntaviranhaltijoiden vastauksiin ja
keskiarvoperusteisiin laskennallisiin arvioihin perustuen

Rahallisesti
tuetut

Paikkoja
käyttäneet

Muut
seurat

Seuroja
yhteensä

Vastanneet (n=244)
Vastaamattomat (n=92)

4 697
915

5 175
952

1 665
312

7 867
1 552

Yhteensä

5 612

6 127

1 977

9 419
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Kuntien liikuntaviranhaltijoiden kautta saatava tieto
seuramääristä voidaan pitää suhteellisen luotettavana, silti on hyvä huomata, että alle puolet vastanneista (45,5 %) piti vastaustaan tarkkana tietona.
Noin puolen mielestä kyseessä oli suuruusluokaltaan
oikea arvio seurojen kokonaismäärästä kunnassa,

mutta viidessä prosentissa kunnista vastaus oli vain
epätarkka arvio. Ymmärrettävästi tarkan tiedon saaminen oli todennäköisempää, jos kunta ei ollut kovin
suuri (taulukko 4). Silti jostain syystä pienimmistä
kunnista saatu tieto oli yllättävänkin usein epätarkka
arvio.

Taulukko 4.
Kunnallisten liikuntaviranhaltijoiden arviot kokonaisseuramäärä tiedon luotettavuudesta (%)

Alle 3 000
asukasta

3 001–
5 501–
5 500
10 000
asukasta asukasta

Tarkka tieto

70,8

54,3

50,0

33,3

40,0

11,1

Suuruusluokaltaan
oikea arvio

20,8

42,9

47,8

63,3

48,0

83,3

Epätarkka arvio

8,3

2,9

2,2

3,3

12,0

5,6

(n=24)

(n=35)

(n=46)

2.4 Yhteenveto seuramäärästä

5 501–
10 000
asukasta
(n=30)

10 001–
20 000
asukasta
(n=25)

Yli 45 000
asukasta
(n=18)

tettavissakin (taulukko 5). Jonkin verran yllättävänä
voi pitää sitä havaintoa, että seurojen määrän kasvu
ei näytä juurikaan heijastuvan kuntien taloudellisesti tukemien seurojen tai kunnallisia liikuntapaikkoja
käyttävien seurojen kokonaismäärään.

Kun nyt kuvatuilla menetelmillä saatuja havaintoja seurojen kokonaismääristä verrataan seitsemän
vuotta aiemmin Anttilan ja Pyhälän keräämiin huomataan, että seurojen määrä on jonkin verran kasvanut, kuten rekisteröintitietojen perusteella oli odo-

Taulukko 5.
Liikunta- ja urheiluseuramäärät vuosina 2004 ja 2011 eri tietojen perusteella

v. 2004*

v. 2011

Yhdistysrekisterin liikunta- ja urheiluseurat

18 226

20 184

Kunnallisen liikuntatoimen vastausten perusteella
haarukoitu seurojen kokonaismäärä 		

8 386

9 419

Kunnallisia liikuntapaikkoja käyttävät seurat

6 164

6 172

Suoraa taloudellista avustusta saavat seurat

5 527

5 612
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Osittain selitys voi löytyä sitä kautta, että viime vuosina erityisesti pienten kaveriporukkaseurojen osuus
ja määrä seurakentällä on kasvanut (Koski 2009).
Niistä ainakin osa on sellaisia, ettei kunnallisten avustusten hakuun ole lähdetty ja voi olla, että toimintakin toteutetaan muualla kuin kunnallisissa liikuntapaikoissa ja -tiloissa. Jälkimmäiseen saattaa myös
vaikuttaa se, että kunnallisten tilojen käytöstä on
varsin yleisesti alettu periä maksuja.

röimisinto on ollut vilkasta. Tämä on siinä mielessä
kiinnostava kehityskulku, että perinteisesti liikunta- ja urheiluseurat ovat olleet erityisesti lasten ja
nuorten harrastuksen ympärille rakentuvia ja nythän
tuon ikäluokan suhteellinen osuus on ollut jyrkässä
laskussa.

Käytetyillä menetelmillä haarukoidut seuramäärät
poikkeavat toisistaan melko paljon. Kuitenkin seurojen kokonaismäärän ilmoittaminen yhdellä lukemalla
on helposti harhaanjohtava, sillä käytännössä liikunta-/urheiluseuran määritelmä ei ole yksiselitteinen.
Tähän liittyen pitäisi olla tiukasti määritettynä, millainen toiminta lasketaan liikunnaksi/urheiluksi ja toisaalta, millaisten ehtojen vallitessa seuran kriteerit
täyttyvät. Nyt sovelletuissa jäljittämistavoissa esimerkiksi nimihaussa käytetty sanalista poikkeaa todennäköisesti siitä, millaisen listan kuntien liikunnan
viranhaltijat asiaa pohtiessaan hahmottavat.

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta ja näin ollen
myös siihen liittyvä tietotarve linkittyy usean eri toimijatahon tehtäväalueelle. Tähän liittyen selvitettiin
henkilökohtaisin yhteydenotoin Patentti- ja Rekisterihallituksen, Suomen Kuntaliiton, valtakunnallisten ja
alueellisten liikuntajärjestöjen ja jonkin verran myös
kuntien näkemyksiä ja tarpeita seuratietokeruuseen
liittyen. Kuntien liikuntaviranhaltijoiden näkemyksiä
selvitettiin edellä mainitun Webropol-kyselyn avulla.

3. Liikunnan kansalaistoimintaa
koskevan tietopohjan kehittäminen

Varsinais-Suomen alueella oli työtä toteutettaessa
käynnissä ”Rajattomasti liikuntaa” -hanke, jonka tavoitteet osuivat hyvin yksiin tämän toimeksiannon
kehitystarpeisiin. ”Rajattomasti liikuntaa”-hankkeessa on mukana 11 kuntaa Turun ympäristöstä Turku
mukaan lukien ja kehitystyötä päästiin tekemään yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden kanssa. Hankkeen
projektipäällikkö Reijo Hakorinta oli merkittävässä
roolissa yhteisen intressin löytämisessä.

Yksiselitteisen luvun määrittämiseen maan seuramäärästä vuonna 2011 ei siis ole helppoa, mutta suhteellisen luotettavasti voi neljää suuruusluokaltaan
oikeaa lukemaa tarjota ilman, että lähtee tekemään
tiukkoja rajanvetoja ja määrittelyjä sen paremmin
liikunnasta kuin seurastakaan. Ensinnäkin maan kunnallisten järjestelmien kautta tuntuu operoivan noin
6000–7000 liikuntaseuraa. Toiseksi kaiken kaikkiaan
maassa on noin 20 000 tuhatta liikunta-alalla toimivaa yhdistystä, joiden kaikkien toiminnan aktiivisuudesta tai olemassaolosta ei ole varmaa todistetta.
Tämä ryhmän rajauksessa liikunta ja urheilu on ymmärretty laajasti pitäen sisällään vaikkapa shakin,
monet veneily- ja moottorikeskeisten harrastusten
muodot. Kolmas lukema nojaa vuoden 2005 tietoon seuramäärästä ja sen jälkeen rekisteröityjen
seurojen määriin. Näiden kautta päädytään noin 11
000–13 000 seuraan. Neljäs tukeutuu ehkä perinteisempään ajatukseen urheilusta ja urheiluseurasta, mutta se ei ehkä kykene kattamaan esimerkiksi
pienten kaveriporukkaseurojen koko joukkoa. Tämä
kuntien viranhaltijoiden vastausten avulla estimoitu
noin 10 000 seuran ryhmä lienee kuitenkin rajaukseltaan lähimpänä sitä seurojen kokonaismäärää, johon
perinteisesti maan seurojen määrästä puhuttaessa
viitataan.

Tähän asti valtakunnan kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja koskevaa tietoa on kerätty ilman vakiintuneita resursseja tutkijalähtöisesti vuosikymmenen
välein vuosina 1986, 1996 ja 2006 (esim. Koski &
Heinilä 1988; Heinilä & Koski 1991; Koski 2000b; Koski 2009). Lisäksi kunnat ja liikuntaorganisaatiot ovat
tehneet omiin seuroihinsa kohdistuneita tutkimuksia ja selvityksiä. Tämän työn tavoitteena on luoda
ehdotus seuratietojen keräämisen kehittämiseksi.
Asiaan paneutumisen jälkeen tarjolla on kolme eri
vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat 1) jatkaa aiempaa
käytäntöä vakiintunein resurssein, 2) luoda edellisen
rinnalle seurapaneelijärjestelmä, jossa tietoa kerätään myös kohdennetusti valikoiduilta ja sitoutetuilta tyyppiseuroilta, 3) linkittämällä seuratietojen keruu kuntien seura-avustusjärjestelmään. Seuraavaksi
käydään tarkemmin läpi nämä vaihtoehdot etuineen
ja haittoineen.

3.1 Aiemman käytännön jatkaminen
Suomen seuramäärä on ollut koko historiansa ajan
kasvusuunnassa ja erityisesti parin kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana uusien seurojen rekiste-
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keräämiseen. Aiemmin käytettyjen menetelmien ja
kysymysten avulla on mahdollista saada yleiskuva
seurojen toiminnasta ja aiempaan tietovarantoon
vertaamalla päästään käsiksi myös seurakentällä tapahtuneisiin muutoksiin. Valtion liikuntaneuvoston
arviointitehtävän näkökulmasta tai liikuntajärjestöjen käytännön näkökulmasta kymmenen vuoden aikaväli on melko pitkä, mikä tarkoittaa sitä, että tieto
ei aika ajoin ole kovin ajantasaista, eikä yksittäisten
liikuntaorganisaatioiden tietotarpeeseen sen avulla
kovin hyvin pystytä vastaamaan. Näin ollen seuroja
lähestyttäisiin edelleen useilla tiedonkeruupyynnöillä eri tahojen toimesta. Valtakunnallisen tietotarpeen näkökulmasta tämä vaihtoehto täyttää eräänlaisen minimitason eli vähintään tällä tasolla seuratiedon keruuta on jatkossakin harjoitettava.

koko, seuran kotikunnan koko ja seuran päätarkoitus. Seuran koon mukaan on perusteltua ottaa paneeliin mukaan edustajat pienistä enintään sadan
jäsenen seuroista, joita seurakentässä on eniten.
Toiseksi tarvitaan edustajat keskikokoisista seuroista, joiden jäsenmäärä osuu haarukkaan 201–500 jäsentä. Kolmanneksi on syytä ottaa mukaan isojen
yli tuhannen jäsenen seurojen edustus. Vastaavalla
tavalla kuntakoon luokituksessa käytettäisiin kolmea
luokkaa: alle 10 000 asukkaan kunnat, 10 000–50
000 asukkaan kunnat ja kunnat, joissa on yli 50 000
asukasta. Seuran pääorientaation mukaan luokituksessa käytettäisiin Heinilän ja Kosken (1991, 18) luokitusta kilpaorientoituneet seurat, kuntoliikuntaan
keskittyvät seurat sekä niin kutsutut monialaseurat,
joissa sekä kilpa- että kunto-orientaatiot ovat suurin
piirtein tasa-arvoisessa asemassa.

3.2 Seurapaneeli
Seuratoiminnan trendeistä, tilanteesta tai kentän
niin sanotuista ”heikoista signaaleista” ei nykyjärjestelmin ole tarjolla riittävän ajantasaista tietoa,
johon tukeutuen valtionhallinto voisi liikunnan kansalaistoiminnan hyvinvointia edistää. Yksi vaihtoehto
seurakentän tilanteen seuraamiseen voisi olla seurapaneeliksi kutsuttu järjestelmä. Seurapaneeli viittaa menetelmään, jossa tietyillä perusteilla valituilta
”tyyppiseuroilta” kyseltäisiin aika ajoin ja hyvinkin
nopealla aikataululla kulloinkin ajankohtaisia seuratoimintaan liittyviä kysymyksiä.

Kyseisten luokitusten perusteella syntyy kehikko,
jossa on 27 eri luokkaa. Ajatuksena on, että kuhunkin
luokkaan löydettäisiin sopivat edustajat seurakentältä ja näiden seurojen näkemysten ajateltaisiin kuvastavan laajemminkin kyseisen kaltaisten seurojen ajatuksia ja tilannetta.
Se, kuinka monta edustajaa kuhunkin luokkaan tarvitaan, riippuu pitkälti käytettävissä olevista resursseista ja tarvittavista sitouttamiskeinoista. Taulukkoon 6 on kirjattu eräänlainen minimivaihtoehto.
Siinä pieniä ja keskikokoisia tyyppiseuroja olisi kussakin luokassa edustamassa kolme seuraa ja suuria
yli tuhannen jäsenen seuroja, joita on suhteellisesti
vähemmän, edustaisi kussakin luokassa kaksi seuraa.
Näin ollen paneelijäsenistö muodostuisi kaikkiaan 72
seurasta.

Seurapaneelin kriteereitä on pohdittu jo valtion aiemman liikuntaneuvoston aikana. Tuolloin päädyin
esittämään seuratutkimusten havaintoihin tukeutuen kolmea kriteeriä, joiden perusteella tyyppiseurat tulisi luetella. Nämä kolme kriteeriä ovat seuran

Taulukko 6.
Paneelijärjestelmän seurojen minimimäärä seuratyypeittäin
0–100 jäsentä

201–500

yli tuhat

KILPA

Yli 50 000 asukasta
10 000–50 000 asukasta
Alle 10 000

3
3
3

3
3
3

2
2
2

KUNTO

Yli 50 000 asukasta
10 000–50 000 asukasta
Alle 10 000

3
3
3

3
3
3

2
2
2

MONIALA

Yli 50 000 asukasta
10 000–50 000 asukasta
Alle 10 000

3
3
3

3
3
3

2
2
2
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Paneelijärjestelmän luominen edellyttäisi alkuvaiheessa potentiaalisten kohdeseurojen jäljittämistä
koko seurakentän kattavalla kyselyllä. Menettelyllä
olisi mahdollista saada selville sopivat kandidaatit
seuratyypeittäin ja niiden halukkuus paneeliin. Ajatuksena on, että paneeliseurat velvoitettaisiin vastaamaan kulloinkin ajankohtaisiin liikuntapolitiikkaa
tai seurakenttää koskeviin kyselyihin. Paneeliseurojen edustavuutta ja annettujen vastausten luotettavuutta voitaisiin arvioida kymmenen vuoden välein
toteutettavan laajemman seurakyselyn avulla (edellinen toteutettu vuonna 2006). Eli seurapaneelijärjestelmä ei poistaisi tarvetta laajan valtakunnallisen
tiedonkeruun toteuttamiseen.

asiantuntijoita. Seurapaneelijärjestelmän avulla ei
saataisi lajiliittoja, alueita tai kuntia hyödyntävää täsmätietoa heidän omista seuroistaan, vaan tieto olisi
koko seurakenttää yleisemmin kuvastavaa.

3.3 Seuratiedonkeruu kuntien avustusjärjestelmään linkitettynä
3.3.1 Suunnitellun järjestelmän kuvaus
Vielä 1980-luvulla seuroista kerättiin perustietoja
kuntatasolla niin sanottujen vuosi-ilmoitusten välityksellä. Niiden avulla oli jäljitettävissä muutamia
seurojen perustietoja myös valtakunnallisesti. Kunnissa, etenkin vähänkin suuremmissa, on luontainen
tarve saada tietoa omalla alueellaan toimivista seuroista, etenkin kunnalta rahallista avustusta saavista
tai sitä haluavista seuroista.

Jotta järjestelmä toimisi, pitäisi löytää keinot paneeliseurojen sitouttamiseen. Tyyppiseurojen kanssa pitäisi tehdä sopimus riittävän pitkäksi ajaksi (esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi). Tällaisen sopimuksen
syntyminen edellyttäisi todennäköisesti sitä, että
sitoutuvat seurat myös hyötyisivät asiasta jollakin
tavalla. Luultavasti 72 seuran sitouttaminen kymmeneksi vuodeksi edellyttäisi ainakin viisinumeroisia ellei kuusinumeroisia euromääriä.

”Rajattomasti liikuntaa” -hankkeen yhteydessä lähdettiin pohtimaan, voitaisiinko kuntien seura-avustuskäytäntöjä ja tilojen käyttövuoroperiaatteita
yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa. Esimerkiksi Raisiossa oli havaittu, että perinteiset käytännöt seuraavustusprosessissa olivat monimutkaisia ja kohtuuttoman työläitä etenkin, jos otetaan huomioon se
suhteellisen pieni rahasumma, joka seuroille kokonaisuudessaan jaettiin. Kuviossa 5 on esitetty havainnekuva Raisiossa pitkään käytössä olleesta avustuskäytännöstä työvaiheineen.

Seurapaneelijärjestelmä ja sen ylläpitäminen voisi olla valtakunnallisen liikuntajärjestön, juuri perustetun
Valon, toimenkuvaan kuuluvaa ja hallinnoimaa. Analysoimiseen olisi perusteltua käyttää tiedeyhteisön

Liikuntapalvelut
Asiakas/
urheiluseurat

Avustusten myöntäminen, perusavustus
Perusavustushakemus

Toimisto
Liikuntapalveluhenkilöstö
Virkamiesjohto

Tiedotus

Täydennysten
pyytäminen

Päätös
käyttötilitysten
hyväksymisestä

Tilintarkastus
Kaup.tarkastaja
Kaup.kamreeri
Aikataulu

Hakemusten käsittely
• vastaanotto
• kirjaaminen
• Valmistelu
• PERUSTEET

TA:n käyttösuunnitelma

Lautakunta

Hakemusten täydentäminen / liitteet

Jakoesitys

Jakopäätös

Avustussäännöt

Tarkastus
Strategia,
talousarvio

Tiedotus:
tammikuu

Pöytäkirja
ja otteet

Tiedoksi
seuroille

EI
KYLLÄ

Valituksen
käsittely

Valitus

Maksatus

Uusi
jakoesitys

Uusi päätös

Tarkastus
Avustusten haku:
maaliskuun loppuun

Avustusten käsittely:
huhtikuu

Avustusten
jako: toukokuu

Maksatus:
kesäkuu

Kuvio 5.
Prosessikuvaus Raision seura-avustusjärjestelmästä työvaiheineen
ennen uudistustyön alkua
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Ajatuksena on, että kuntien liikuntaviranhaltijat saisivat seuratason tiedot vähintäänkin kalenterivuosittain esimerkiksi kuntien avustusjärjestelmässä ja
liikuntapaikkapolitiikassa hyödynnettäviksi. Mitä kattavammin järjestelmä otetaan käyttöön eri kunnissa,
sitä kattavammin koko seurakentästä saadaan tietoa.
Tietokannasta on helposti eriytettävissä ajantasaiset
raportoinnit niin eri liikuntajärjestöjä (esim. lajiliittoja, aluejärjestöjä, Valoa) kuin kuntia ja aluehallintoakin ajatellen.

Uuden suunnitteilla olevan järjestelmän kehittämisen perusideana oli ajatus, että kuntien seuraavustusprosessin jouhevoittaminen voidaan kietoa
ajantasaisen seuratiedon keruutarpeisiin. Avustuskriteereinä ovat perinteisesti seuran jäsenmäärä ja
toiminnan aktiivisuus. Mikäli näistä asioista olisi käytettävissä helposti ja luotettavasti tietoa helpottuisi
prosessi varsinkin, jos avustuspäätösten luokitukset
pelkistetään muutamaan harvaan luokkaan. Esimerkiksi Raision tapauksessa muutamilla muutoksilla
kyettiin selkiinnyttämään prosessia ja vähentämään
oleellisesti siihen käytettyä työaikaa. Kyseisen prosessin kehittämistä on pohdittu monissa kunnissa.
Esimerkiksi Helsingin liikuntatoiminnan tietoperustan sekä avustusjärjestelmän uudistustarve on analysoitu ja tunnistettu (Karimäki, Risku, Kallislahti &
Kivisaari 2008).

Käyttöön otettaessa järjestelmä hyödyttäisi opetusja kulttuuriministeriön ja valtion liikuntaneuvoston
lisäksi myös Ely-keskuksia, Kuntaliittoa, Patentti- ja
rekisterihallitusta, kuntia, liikuntajärjestöjä, alan tutkijoita, mutta myös seuroja itseään ja niiden yksittäisiä aktiivisia toimijoita. Kun menetelmä on otettu
käyttöön vastaajien taakka seuroissa ja myös kunnissa helpottuu, kun päällekkäisistä tiedonkeruista
päästään. Yhtenäisen järjestelmän avulla saadaan pidemmällä aikavälillä päätöksenteossa oleellista trenditietoa. Järjestelmän avulla on mahdollista päästä
myös kustannussäästöihin ja vahvistaa liikunnan ja
seurojen asemaa vähintäänkin kuntatasolla. Nykyisillä menetelmillä monet asiat, esimerkiksi erilaisten
yksittäisten tapahtumien osallistujamäärät, jäävät
helposti rekisteröimättä.

Nykytekniikka mahdollistaa erilaisen ruohonjuuritason tiedon tallentumisen ja tallentamisen suhteellisen helposti ilman, että yksittäiselle toimijalle tai vastuuhenkilölle aiheutuu kohtuutonta työmäärää. Tähän liittyen seuroissa on jo käytössä erilaisia niiden
toimintaan soveltuvia olevia tietohallintajärjestelmiä
(esim. jopox, seuramappi). Tässä kehittelyssä olevassa ajattelumallissa pyritään siihen, että kaikki tahot
myös yksittäiset seuratoimijat hyötyisivät siitä, että
käyttävät yhteistä järjestelmää. Ihanteellinen tilanne
olisi, jos järjestelmän hyödyt olisivat niin ilmeiset, että kaikkien eri tahojen kannattaisi ottaa se käyttöön.
Moinen tavoite ei ole epärealistinen.

Järjestelmän teknistä toteutusta lähdettiin pohtimaan osana ”Rajattomasti liikuntaa” -hanketta. Keskusteluissa on ollut mukana hankkeen projektipäällikön ja osallistuvien kuntien liikuntaviranhaltijoiden lisäksi myös M&V Software Oy:n sekä Pedconsos Oy:n
edustajat. Ensin mainittu yritys on kehittänyt niin
sanotun Seuramappi-työkalun (www.seuramappi.fi),
joka voisi olla keskeinen väline käytännön tiedonkeruun toteutuksessa.

Ruohonjuuritasolla valmentaja, joukkueenjohtaja tai
joku muu vastuuhenkilö pitää yleensä kirjaa harjoitus- ja kilpailutapahtumista sekä niiden osanottajista. Tämän tapahtuman ympärille kietoutuu tiedonkeruujärjestelmän ensimmäinen vaihe. Siinä yksittäisen
osallistujan perustiedot ja osallistuminen kirjautuvat
järjestelmään. Ryhmän vetäjille hyötynä on esimerkiksi se, että pidemmällä aikavälillä kerätyistä tiedoista kumuloituu vaikkapa vuositason osallistumistietoa. Samalla harrastaja itsekin voi seurata omaa
osallistumistaan.

Kehitystyön tässä vaiheessa Seuramappi sisältää seuraavat ominaisuudet tai valmiudet niiden
luomiseen:
- Jäsenrekisteri (jaostot, ryhmät, kalenterit)
- Ilmoittautumiset ja paikallaoloilmoitukset
- Tapahtumien käsittely, osallistumismerkinnät
- Viestitys, laskutus ja pankkiyhteydet
- Tilojen hallinta, Intranet
- Automaattinen kunnan avustusanomustietojen 			
keräily ja anomuslomakkeen generointi
- Yhteydet Valon järjestelmiin

Seura- tai jaostotasolla eri ryhmiä koskevat tiedot
saadaan helposti liitettyä tietokantaan, jolloin seurajohdolla on käytettävissä ajantasaista tietoa, mitä
seurassa tapahtuu, kuka ja millaisia henkilöitä toimintaan osallistuu. Seuratason tieto kertyy järjestelmän avulla lähes itsestään.

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja
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tautumisiin, lipunmyyntiin, jäsenmaksuihin ja verkkomaksuliikenteeseen liittyviä asioita.

Pedconsos Oy:n Herukka-tuote on ollut kehittelyn alla seurakentällä TUL:n seurojen kehitysprosessiin liittyen. Sen osuus kokonaisuudessa voisi olla helppokäyttöinen seuratunniste, jonka avulla osallistumiset
kirjautuvat helposti järjestelmään tietokoneen, puhelimen tai erillisen tunnistelaitteen kautta. Lisäksi
Herukan avulla voidaan hoitaa tilanvarauksiin, ilmoit-

Kuviossa 6 on kuvattuna informaation keräämiseen
ja sen jakamiseen liittyvä prosessikaavio.

RAPORTOINTITASOT
JA SISÄLTÖ
1. Perustiedot
2. Toimintatiedot
3. Resurssitiedot
4. Laatutiedot
5. Teematiedot
• Vuosittain vaihtuva,
ajankohtainen osuus

LIIKUNTAJÄRJESTÖT

KUNTA

RAHOITUS

HERUKKA
SEURATUNNISTE
• Käyttövälineet
• Seurantajärjestelmä

SEURAMAPPI – JÄSEN JA
-TOIMINTAJÄRJESTELMÄ
• Jäsenrekisteri (jaostot, ryhmät, kalenterit
• Ilmoittautumiset ja paikallaoloilmoitukset
• Tapahtumien käsittely,
osallistumismerkinnät
• Viestitys, laskutus ja pankkiyhteydet
• Tilojen hallinta, Intranet
• Automaattinen kunnan
avustusanomustietojen
keräily ja anomuslomakkeen generointi
• Yhteydet Valon järjestelmiin

HERUKKA TILA JA LIPPU
• Tilanvaraus
• Ilmoittautumiset
• Lipunmyynti
• Jäsenmaksut
• Verkkomaksuliikenne

SEURATIETOJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUS

KÄYTTÖ

SEURA

Kuvio 6.
Seuratietojärjestelmän prosessikaavio.

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

32

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5

ULKOPUOLINEN OSALLISTUJA

AVUSTUKSET, TUET

OKM / VLN

rojaan järjestelmän kautta omiin tietotarpeisiinsa liittyen tekemättä päällekkäisillä peruskysymyksillään
seuratoimijoille tehtävää kuitenkaan tarpeettoman
työlääksi.

Kyseinen järjestelmä mahdollistaisi seuratietojen
kattavan keruun vuosittain luotettavalla tavalla. Sen
avulla voitaisiin helpottaa kuntien seura-avustusprosessia niin seurojen kuin kuntienkin näkökulmasta.
Liikuntajärjestöjen ja kuntien seuratiedonkeruun
tarve poistuisi tai ainakin vähenisi oleellisesti ja näin
ollen päällekkäisyys tiedonkeruussa karsiutuisi. Kattavan aineiston saaminen seurakentältä ja toimintaan osallistumisesta selkeyttäisi kokonaiskuvaa
seurakentästä ja pidemmällä aikavälillä käytettäväksi saataisiin arvokasta trenditietoa. Merkittävä apu
olisi myös siinä, että järjestelmän avulla seurojen
yhteystiedot päivittyisivät vuosittain, mikä helpottaisi niin liikuntajärjestöjen kuin yhdistysrekisterinkin
toimintaa.

Toteutuessaan kyseessä olisi maan kattava yhtenäinen seuratietojen keruujärjestelmä, jonka antia voisivat hyödyntää ministeriö, valtion liikuntaneuvosto,
kunnat, Valo, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, seurat,
seuratoimijat, yhdistysrekisteri, Kuntaliitto, Ely-keskukset kuin liikunnan tutkijatkin.
3.3.2 Kuntien liikuntaviranhaltijoiden
näkemyksiä järjestelmään liittyen
Seurojen määrään jäljittäneen kyselyn yhteydessä
kysyttiin kuntien liikuntaviranhaltijoilta myös kuntien tilannetta paitsi seuratietojen keräämiseen myös
käytössä olevaan seura-avustusjärjestelmään liittyen. Lisäksi kysyttiin arviota, miten he suhtautuisivat
uuteen koko maan kattavaan järjestelmään ja miten he uskoisivat asian etenevän heidän kuntansa
päätöksentekojärjestelmissä.

Järjestelmän avulla olisi mahdollista, jos niin halutaan, päästä käsiksi myös yksittäisen harrastajan
tietojen tasolle. Tämä auttaisi paitsi organisoidun liikuntaharrastamisen kokonaiskuvan analysoimisessa
myös sellaisissa käytännön haasteissa kuin vaikkapa maahanmuuttajien liikuntaharrastuksen ymmärtämisessä ja edistämisessä tai taloudellisesti tukea
tarvitsevan liikunnan harrastajan jäljittämisessä. Tarvittaessa järjestelmä voitaisiin myös laajentaa seuratoimijoiden suuntaan, jonka myötä vapaaehtoisen
kansalaistoiminnan tilanteesta voitaisiin saada yksilötasoon perustuvaa tietoa.

Yleisesti ottaen kuntien liikuntaviranhaltijat eivät
tunnistaneet suuria puutteita seuratiedon keräämisessä kuntatasolla (taulukko 7). Lähes 60 prosenttia
vastanneista piti tilannetta käytettävissä olevaa seuratietoon päätöksenteon kannalta liittyen vähintäänkin hyvänä. Noin neljän prosentin mielestä tilanne
asiaan liittyen oli vähintäänkin huono. Tarkempi tarkastelu paljasti, että harvinaisimmin tilanne arvioitiin
hyviksi kunnissa, joissa oli 5501–10 000 asukasta sekä toisaalta isoimmissa yli 45 000 asukaan kunnissa
(taulukko 8).

Järjestelmän avulla voidaan kerätä paitsi vuosittain
toistuvaa perustietoa seuroista ja niiden kehityksestä tarvittaessa myös tiettyjen teema-alueiden erityiskysymysten ajoittaisessa tai kertaluonteisessa
selvittämisessä. Eri tahot voisivat lähestyä omia seu-

Taulukko 7.
Liikuntaviranhaltijoiden arviot seuratiedon riittävyydestä kunnallisen päätöksenteon
näkökulmasta sekä tyytyväisyys kunnan seura-avustusjärjestelmään ja sen käytäntöihin (%)

Seuratiedon riittävyys

Tyytyväisyys avustusjärjestelmään

Erinomainen tilanne
Hyvä tilanne
Melko hyvä tilanne
Ei osaa sanoa
Melko huono tilanne
Huono tilanne
Erittäin huono tilanne

15,6
41,8
36,5
2,5
2,9
0,4
0,4

Erinomainen tyytyväinen
Hyvä tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Ei osaa sanoa
Melko tyytymätön
tyytymätön
Erittäin tyytymätön

8,6
37,7
41,8
1,6
5,7
2,9
5,7

YHTEENSÄ
n

100
244

YHTEENSÄ
n

100
244
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Taulukko 8.
Liikuntaviranhaltijoiden arviot seuratiedon riittävyydestä kunnallisen
päätöksenteon näkökulmasta erikokoisissa kunnissa (%)

Alle 3 000 3 000– 5 001–
asukasta 5 000 10 000

10 001–
20 000

20 001–
45 000

Yli
45 000

Kaikki

Vähintään hyvä tilanne
Melko hyvä tilanne
Ei osaa sanoa
Melko huono tai huono

66,0
25,5
4,3
4,3

63,5
30,8
3,8
1,9

46,6
48,3
1,7
3,4

64,9
29,7
2,7
2,7

57,1
39,3
0
3,6

42,9
47,6
0
9,5

57,4
36,5
2,4
3,7

YHTEENSÄ
n

100
47

100
52

100
58

100
37

100
28

100
21

100
244

Avustusjärjestelmän osalta arviot olivat jonkin verran kriittisempiä. Silti lähes puolet vastaajista (46,3
%) oli vähintäänkin tyytyväinen nykykäytäntöihin
(taulukko 9). Vain noin joka kymmenes vastaaja oli
asiaan liittyen vähintäänkin melko tyytymätön. Suhteellisesti yleisimmin tyytymättömät löytyivät kaik-

kien pienimmistä alle 3000 asukkaan kunnista (12,8
%), 5501- 10 000 asukkaan kunnista (15,5 %) ja suurimmista yli 45 000 asukkaan kunnista (14,3 %). Suurista kunnista tyytyväisiä oli vain 14,3 prosenttia, kun
pienimmissä kunnissa vastaava osuus oli lähellä 60
prosenttia.

Taulukko 9.
Liikuntaviranhaltijoiden tyytyväisyys kunnan seura-avustusjärjestelmään
ja sen käytäntöihin erikokoisissa kunnissa (%)

Alle 3 000 3 000– 5 001–
asukasta 5 000 10 000

10 001–
20 000

20 001–
45 000

Yli
45 000

Kaikki

Vähintään tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Ei osaa sanoa
Tyytymätön

57,4
29,8
0
12,8

57,7
34,6
3,8
3,8

44,8
37,9
1,7
15,5

48,6
48,6
2,7
5,4

39,3
50,0
0
10,7

14,3
71,4
0
10,7

46,3
41,8
1,6
10,3

YHTEENSÄ
n

100
47

100
52

100
58

100
37

100
28

100
21

100
244

Valtaosa liikuntaviranhaltijoista tuntui olevan varsin
tyytyväisiä olemassa oleviin käytäntöihin. He olivat
yleisesti kuitenkin valmiita olemaan mukana valtakunnallisen järjestelmän kehittämisessä (taulukko
10). Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi olevansa
mielellään tai erittäin mielellään edesauttamassa
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uutta järjestelmää. Niitä, jotka epäilivät mukanaoloaan, oli todella vähän, sillä 239 vastanneesta vain
kymmenen henkilöä epäili, ettei olisi edesauttamassa omalta osaltaan asiassa ja vain yksi vastaaja oli
ehdottomasti vastaan koko ajatusta tai ainakin omaa
osuuttaan siinä.
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Taulukko 10.
Kuntien liikuntaviranhaltijoiden valmius osallistua
valtakunnallisen seuratietojärjestelmän kehittämiseen

%
Edesauttaisi asiaa mielellään tai erittäin mielellään
Ehkä edesauttaisi asiaa
Tuskin edesauttaisi asiaa
Ei missään tapauksessa edesauttaisi

67,4
28,0
4,2
0,4

YHTEENSÄ
n

100
239

Ymmärrettävästi pienissä kunnissa ei into tietojärjestelmän tai avustusjärjestelmän kehittämiseen eikä
niihin liittyvät vaatimukset ole yhtä korkeaa luokkaa kuin suurissa kunnissa. Kunnissa, joissa toimivia
liikuntaseuroja on vain muutamia, ei asiaan liittyen
ole suuria kehittämispaineita. Asiat hoituvat paljolti
keskenään tuttujen ihmisten vuorovaikutuksella ja

riittävät tiedot ovat tarjolla ilman kovin systemaattisia menetelmiäkin. Tämä lienee selityksenä, kun
katsotaan taulukon 11 lukemia. Suurempien kuntien
liikuntaviranhaltijat ovat halukkaampia osallistumaan
uuden järjestelmän käyttöönottoon ja kehittämistyöhön kuin pienempien kuntien vastaavat.

Taulukko 11.
Liikuntaviranhaltijoiden valmius osallistua valtakunnallisen
seuratietojärjestelmän kehittämiseen erikokoisissa kunnissa (%)

Alle 3 000 3 000– 5 001–
asukasta 5 000 10 000

10 001–
20 000

20 001–
45 000

Yli 45 000
asukasta

Mielellään tai erittäin mielellään
Ehkä edesauttaisi
Tuskin tai ei edesauttaisi

43,5
50,0
6,5

68,6
23,5
7,8

68,4
31,6
0

75,0
19,4
5,6

84,6
11,5
3,8

85,7
14,3
0

YHTEENSÄ
n

100
47

100
52

100
58

100
37

100
28

100
21

Yleisesti ottaen liikuntaviranhaltijat eivät nähneet
suuria esteitä, miksei asia etenisi kunnan päätöksentekojärjestelmässä. Yli 85 prosenttia oli sitä mieltä,
että asia etenisi vähintäänkin melko sujuvasti (tau-
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lukko 12). Asian nihkeää etenemistä ennustivat yleisimmin alle 3000 asukkaan kuntien edustajat (taulukko 13).
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Taulukko 12.
Kuntien liikuntaviranhaltijoiden näkemys uuden järjestelmän
käyttöönoton etenemisestä kunnan päätöksentekojärjestelmässä.
%
Asia etenisi erittäin sujuvasti			
Asia etenisi sujuvasti					
Asia etenisi melko sujuvasti			
Asia etenisi melko nihkeästi			
Asia etenisi nihkeästi				
Asia etenisi erittäin nihkeästi

7,5
35,1
42,7
10,0
3,8
3,8

YHTEENSÄ
n

100
239

Taulukko 13.
Liikuntaviranhaltijoiden näkemys uuden järjestelmän
käyttöönoton etenemisestä kunnan päätöksentekojärjestelmässä
erikokoisissa kunnissa (%)

Alle 3 000 3 000– 5 001–
asukasta 5 000 10 000

10 001–
20 000

20 001–
45 000

Yli 45 000
asukasta

Sujuvasti tai erittäin sujuvasti
Melko sujuvasti
Nihkeästi

37,0
34,8
28,3

49,0
45,1
5,9

36,8
54,4
8,8

41,7
41,7
16,7

51,9
29,6
18,5

47,6
42,9
9,5

YHTEENSÄ
n

100
46

100
51

100
57

100
36

100
27

100
21

3.3.3 Liikunnan kansalaistoiminnan tietotarve
tiedolla johtamiseen liittyen
Valtion liikuntapoliittisen toiminnan yhtenä merkittävänä tavoitealueena on alalla toteutettavan kansalais- ja järjestötoiminnan tukeminen. Tämän lisäksi
pyrkimyksenä on lisätä paikallistason liikunnan toimintaedellytyksiä, vahvistaa liikuntaa osana kuntien
palveluja, tukea lasten ja nuorten liikuntaa, kehittää
erityisryhmien liikuntaa, kehittää kilpa- ja huippuurheilun edellytyksiä ja terveyttä edistävää liikuntaa.
(Wennberg ym. 2011, 19) Näillä kaikilla tavoitealueilla on yhteytensä paikalliseen liikunnan seuratoimintaan ja tiedolla johtamisen näkökulmasta tämä
tarkoittaa sitä, että valtionhallinnon näkökulmasta
käytössä pitäisi olla monipuolinen ja ajantasainen
tietovaranto paikallisesta seuratoiminnassa ja sen
kehityslinjoista.

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

Kuviossa 6 oli ryhmitetty suunnitteilla olevan järjestelmän avulla mahdollisesti kerättävät tiedot viiteen
ryhmään.
1. Perustiedot
2. Toimintatiedot
3. Resurssitiedot
4. Laatutiedot
5. Teematiedot (vuosittain vaihtuva,
ajankohtainen osuus)
Perustiedot viittaavat seuran keskeisiin luokitustietoihin, kuten seuran perustamisvuoteen, jäsenmäärään, jaostojen määrään, lajimäärään, kohderyhmiin,
päätarkoitukseen jne. Näiden tietojen avulla voidaan
esimerkiksi tyypitellä seuroja eri ryhmiin. Toimintatiedot kuvaavat seuran toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta. Suunnitteilla oleva järjestelmä mahdol-
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3.3.4 Järjestelmään liittyvät avoimet
kysymykset
Tässä vaiheessa pohdittavaksi jää vielä muutamia
kysymyksiä, joihin tulevaisuudessa olisi syytä paneutua. Esimerkiksi järjestelmän levittäminen kuntiin ja
ympäri maan vaatii työtä. Kysymyksenä on mitä keinoja ja kanavia pitäisi käyttää, että asia etenisi kunnissa. Liikuntaviranhaltijoiden vastausten perusteella
maaperä olisi otollinen.

listaa hyvinkin tarkan kuvan jäljittämisen eri toiminnoista, niiden säännöllisyydestä, osallistujamääristä
ja monista muista toiminnan piirteistä mukaan lukien toiminnan toteuttajat ja heidän aktiivisuutensa.
Resurssitiedot viittaavat tässä yhteydessä talousasioiden lisäksi esimerkiksi käytössä oleviin tiloihin,
olosuhteisiin ja välineisiin. Laatutiedot ovat tärkeällä
sijalla, mikäli halutaan analysoida ja ymmärtää seuratoiminnan kehitystä esimerkiksi liikuntajärjestöjen
äskettäin valittujen toimintapäämäärien suunnassa.
Näiden vuosittain kerättävien tietojen lisäksi järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden eri teemoihin pureutumisen ja myös tiettyjen seuraryhmien analysoimisen eri teemoihin liittyen. Tämäntyyppisiin asioihin
viittaa listan viidentenä mainitut teematiedot.

Toiseksi järjestelmän vaatimat resurssit jäävät vielä
avoimeksi kysymykseksi, kuten myös mitä kautta ja
millä eri tahojen osuuksilla resursointi hoidettaisiin.
Käytännön kysymyksenä pian nousee esiin myös ratkaistavaksi asiaksi, mitä kautta ja kenen toimesta
järjestelmää ryhdyttäisiin hallinnoimaan. Vaihtoehtoina voisivat olla ainakin Kuntaliitto, Valo tai jokin
tutkimuslaitos.

Valtionhallinnon näkökulmasta liikunnan kansalaistoiminnasta tarvitaan tietoja monista eri osa-alueista. Tämän järjestelmän avulla olisi mahdollista myös
näitä tietoja saada. Tiedolla johtamisen näkökulmasta valtiolla olisi syytä olla ajantasaista tietoa ainakin
seuraavista asioista:
• Seurojen määrät tyypeittäin (päätarkoitus,
lajitiedot yms.)
• Jäsenmäärät ja niihin liittyvä kehitys
• Osallistujamäärät – sukupuolittain ja
ikäryhmittäin sekä niihin liittyvä kehitys
• Vapaaehtoistoimijamäärät sitoutumisasteittain
ja niihin liittyvä kehitys
• Liikuntatila ja -olosuhdeasiat
• Ammattimaistuminen (esim. palkallisten
määrät)
• Toiminnan laatu
• Vapaaehtoistuntimäärä (henkilötyövuodet)
• Seuratoimijoiden koulutustasot
• Seuratoiminnan ongelmat
• Urheilumenestys
• Tulot/ menot, julkisen tuen osuus
kokonaistuloista
• Taloustilanteen vakaus
• Maahanmuuttajien määrä
• Seurojen maksamat verot
• Lasten osallistumisen maksut, aikuisten
osallistumisen maksut
• Seurojen yhteistyö eri tahojen kanssa

Selvitettävä olisi myös mahdollisten palvelujen tarjoajat ja niiden mahdollinen kilpailuttaminen. Lisäksi ainakin muutamia lainopillisia asioita olisi syytä
varmistaa, kuten miten tietojen säilyttämiseen ja
luovuttamiseen liittyvät asiat hoidetaan juridisesti
oikein.

3.4 Toimenpidesuositukset seuratiedon
keruuseen
Edellä on ollut esillä kolme vaihtoehtoa liikunnan
kansalaistoiminnan tietopohjan vahvistamiseen. Ensimmäistä vaihtoehtoa voi pitää jonkinlaisena minimiratkaisuna. Toinen vaihtoehto edellyttäisi jonkin
verran enemmän resursseja, mutta jos paneeliseuramäärä jää minimimäärään 72 jää järjestelmän anti
silti suuntaa-antavaksi, vaikkakin ”heikkojen signaalien” tavoittaminen hyvissä ajoin olisi mahdollista.
Suurempi seuramäärä taas lisäisi resurssitarvetta,
sillä tässä vaihtoehdossa seurojen sitouttaminen voi
osoittautua haasteelliseksi.
Kolmas vaihtoehto nousee ylivoimaisesti varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi, jonka käytännön toteuttamista voi perustellusti suositella. Hyödyt eri tahoille (yksittäiset liikkujat, seura-aktiivit, seurajohto,
kunnat, liikuntajärjestöt, yhdistysrekisteri, Kuntaliitto, alan tutkijat ja valtiovalta) ovat ilmeiset ja todennäköisesti järjestelmä on toteutettavissa suhteellisen
maltillisin resurssein.

Järjestelmän avulla kerättävän tiedon avulla voitaisiin päästä kiinni myös liikunnan taloudellisten vaatimusten kasvun myötä syntyneeseen ongelmaan,
jossa varallisuus saattaa muodostua esteeksi harrastamiselle. Seuroja ja jopa yksittäisiä lapsia/perheitä
voitaisiin auttaa liikunnan harrastukseen rekisterin
kautta julkisella tuella.

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja
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Liite 1.
Hakusanat
1 5-ottel
2 AC
3 adventure
4 aero
5 ahma
6 aiki
7 akilles
8 alku
9 alpin
10 ammun
11 ampujat
12 ampuma
13 ashtan
14 astan
15 athletic
16 atlantis
17 auto
18 avanto
19 ball
20 bandy
21 baseball
22 basket
23 bc
24 beach
25 biathlon
26 bike
27 bilis
28 biljard
29 billiard
30 boll
31 bowling
32 boxing
33 budo
34 bujinkan
35 bull
36 casting
37 cheer
38 club
39 cricket
40 cross
41 curling
42 danc
43 darts
44 delfiinit
45 delfiner
46 dicken
47 dive
48 diving
49 enduro
50 erä
51 FB
52 FC
53 fight
54 fitness
55 fjällskidarklubb
56 floorball
57 flyktskytte
58 freestyle
59 fut

119 kisa
120 kopse
121 kori
122 koripallo
123 kraftklubb
124 kung fu
125 kunnon
126 kunto
127 kuumailmap
128 kwon
129 kyykkä
130 käsipallo
131 kävely
132 kössi
133 laskuvarjo
134 latu
135 lava
136 lennokki
137 lentis
138 lentopallo
139 liikun
140 liitokiekkoilu
141 lindy hop
142 maahockey
143 maantiepyöräily
144 maasto
145 mahti
146 maila
147 marato
148 matkaveneil
149 MC
150 mela
151 melo
152 meren
153 meri
154 metsäurheil
155 miekkail
156 minigolf
157 mix
158 MK
159 moottorikelkka
160 moottorikerho
161 moottorilento
162 moottoripyörä
163 moottoriurheilija
164 moto
165 motor
166 mountain
167 mtb
168 muay
169 multi
170 muodostelma
171 mustaruuti
172 mäkihyp
173 naispain
174 naisvoim
175 NMKY
176 nopeuslas
177 nousu

60 GF
61 golf
62 gym
63 halfpipe
64 han moo do
65 handball
66 hapkido
67 harraste
68 haulikko
69 HC
70 heitto
71 hevos
72 hiiht
73 hockey
74 hontai
75 hydro
76 hyppy
77 ice
78 idrott
79 IF
80 IK
81 ilmailu
82 innebandy
83 inter
84 isku
85 ITF
86 itsepuolustus
87 jkamie
88 jooga
89 joukkue
90 jousiammunta
91 jousiampu
92 judo
93 jujutsu
94 ju-jutsu
95 jumppa
96 junior
97 jää
98 jääkiekko
99 jääpallo
100 jäärata
101 kajak
102 kalpa
103 kamppailu
104 kano
105 kantri
106 karate
107 kaukalo
108 keila
109 kelkka
110 kempo
111 kendo
112 kenttäratsastus
113 kickboxing
114 kiekko
115 kiipeil
116 kilpa
117 kilpatanssi
118 kiri
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178 nyrkkeil
179 padd
180 paini
181 painonnos
182 paintball
183 pallo
184 pantteri
185 peli
186 pesäpallo
187 petanque
188 pienoisautoil
189 pikaluistelu
190 polo
191 ponnistus
192 ponsi
193 pool
194 potkunyrkkeily
195 power
196 practical
197 pujottelu
198 pullistus
199 purje
200 purjeh
201 pursi
202 pyrintö
203 pyörä
204 pöytätennis
205 race
206 racing
207 ralli
208 rally
209 rata
210 ratsas
211 ratsastus
212 ratsu
213 ravi
214 real
215 reipas
216 reippa
217 reserviläisurheilu
218 retkeil
219 retkiluist
220 retkimelo
221 rid
222 riders
223 riento
224 riippulii
225 ringette
226 roadracing
227 rock
228 rowing
229 rugby
230 run
231 run+
232 ryhti
233 rytminen
234 räpylä
235 saappaanheitto
236 sailing
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Liite 1.
Hakusanat
237 salibandy
238 satujump
239 sauvakävely
240 savate
241 SB
242 SC
243 segel
244 seikkailu
245 shakki
246 shorin
247 shorinj
248 shotokan
249 siluetti
250 simm
251 simsälls
252 sisu
253 SK
254 skat
255 ski
256 skyttar
257 skytte
258 slalom
259 snooker
260 snowboard
261 snowcross
262 softball
263 soutaj
264 soutu
265 speedway
266 sport
267 sukellus
268 sukeltaj
269 sulka
270 sulkapallo
271 surf
272 suunnist
273 swing
274 sähly
275 säilä
276 tai chi
277 tai ji
278 taido
279 taitoluistel
280 taitovoim
281 talviui
282 tanssi
283 tarmo
284 team
285 telemarki
286 telinevoimiste
287 tenava

288 tennis
289 teräs
290 thai
291 tiimi
292 tikan
293 tikka
294 tol ki do
295 tolkido
296 toverit
297 trampoliini
298 trial
299 triathlon
300 trimmi
301 tul
302 työväen
303 ua
304 uima
305 uinnin
306 uinti
307 ultimate
308 united
309 uppopallo
310 urheilij
311 urheilu
312 wado
313 vaellu
314 vakio
315 valjak
316 vapaapaini
317 vapaasukel
318 varjol
319 varjolii
320 vasama
321 vauhti
322 vea
323 veikot
324 veisto
325 veneil
326 venekerho
327 vesipallo
328 vesivoi
329 veteraani
330 veto
331 viesti
332 voima
333 voimistelija
334 voimistelu
335 volley
336 wushu
337 yleisurheil
338 yoga
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Liite 2.

Arvoisa liikuntaviranhaltija
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii kehittämään maan liikuntaa ja liikuntapoliittista päätöksentekoa tiedolla johtamisen avulla. Valtion liikuntaneuvoston teettämän liikuntapoliittisten toimenpiteiden arvion perusteella monilta
liikunnan osa-alueilta tarvitaan lisää luotettavaa tietoa olemassa olevasta
tilanteesta ja pidemmän aikavälin kehityksestä.
Liikunnan kansalaistoiminta on yksi valtion hallinnon näkökulmasta keskeinen toimiala, josta tarvitaan validia informaatiota tiedolla johtamisen tueksi.
Olemme kehittämässä yhteistyössä kuntien, Suomen Kuntaliiton, Patentti- ja
rekisterihallituksen, Turun yliopiston ja liikuntajärjestöjen kanssa koko maan
kattavaa järjestelmää, jolla liikunta- ja urheiluseuratoiminnasta kerätään tietoa. Käyttöön otettaessa järjestelmä hyödyttää opetus- ja kulttuuriministeriön
lisäksi myös kuntia, niiden liikuntapäättäjiä, liikuntajärjestöjä, alan tutkijoita,
mutta myös seuroja ja niiden yksittäisiä aktiivisia toimijoita.
Järjestelmässä ideana on, että toimijoiden yksittäisistä viikoittaisista kirjauksista koostuu vuositason raportti, jota voidaan sellaisenaan käyttää seurojen kunta-avustuksia koskevassa päätöksenteossa. Seura-avustus järjestelmä
voidaan tätä kautta yksinkertaistaa ja eri kunnissa yhdenmukaistaa. Tiedoista
on eritytettävissä raportoinnit niin kunta-, järjestö- kuin aluetasollekin. Tämä
merkitsee sitä, että vastaajien taakka seuroissa ja myös kunnissa helpottuu,
kun päällekkäisistä tiedonkeruista päästään. Yhtenäisen järjestelmän avulla
saadaan pidemmällä aikavälillä päätöksenteossa oleellista trenditietoa.
Järjestelmän avulla päästään kustannussäästöihin ja voidaan vahvistaa
liikunnan asemaa kuntatasolla.
Hankkeetta luotaessa tarvitaan eräitä tietoja kuntiin, kunnan seuroihin
ja niiden avustusjärjestelmiin liittyen. Oheisesta linkistä löytyy muutama
kysymys, joihin vastaaminen vie Sinulta vain hetken. Odotamme vastaustasi
lähimmän viikon kuluessa.
Yhteistyöterveisin,
Hannu Tolonen			 		
Ylitarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pasi Koski
Professori, Turun yliopisto

P.S. Mikäli haluat lisätietoja tai vastaamisessa esiintyy ongelmia,
ota yhteyttä Pasi Koskeen (email: pasi.koski@utu.fi tai puh: 040-5160569).
Jos et mielestäsi ole oikea henkilö vastaamaan kunnan puolesta, toivomme,
että toimittaisit kyseisen henkilön yhteystiedot sähköpostilla em. osoitteeseen.
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Liite 3.
Kuntien liikuntaviranhaltijoille toteutetun Webropol-kyselyn kysymykset

Liikunta- ja urheiluseurat kunnissa

8. Onko seurojen kunnallisessa
avustusjärjestelmässä ja siihen liittyvässä
päätöksenteossa mielestäsi kehittämisen varaa?
		  Olen erittäin tyytyväinen
nykyjärjestelmään ja -käytäntöihin
		  Olen tyytyväinen nykyjärjestelmään ja
-käytäntöihin
		
Olen melko tyytyväinen
		  En osaa sanoa
		
Olen melko tyytymätön
		
Olen tyytymätön nykyjärjestelmään
		  Olen erittäin tyytymätön
nykyjärjestelmään

1. Kunta, jota vastaaja edustaa:
(pudostusvalikko maan kunnista)
2. Kunnan asukasluku:		
		  Alle 3000 asukasta
		
3000-5500 asukasta
		
5501-10000 asukasta
		
10001-20000 asukasta
		
20001-45000 asukasta
		
Yli 45000 asukasta

Liikunta- ja/tai urheiluseurojen
määrä kunnassa

Uuden järjestelmän mahdollisuudet

3. Kuinka monta liikunta- ja/tai urheiluseuraa sai
kunnalta rahallista seura-avustusta vuonna 2011?

9. Jos valtakunnantasolla luotaisiin järjestelmä,
joka helpottaisi seurojen tukijärjestelmän
yhdenmukaistamista ja seuratietojen keruuta
sekä vähentäisi asiaan liittyvää työmäärää, olisitko
omalta osaltasi edesauttamassa asiaa?
		
Edesauttaisin asiaa erittäin mielelläni
		
Edesauttaisin asiaa mielelläni
		
Ehkä edesauttaisin asiaa
		
Tuskin olisin edesauttamassa asiaa
		
En edesauttaisi asiaa
		
En missään tapauksessa edesauttaisi asiaa

4. Kuinka monta eri seuraa käytti kunnan
varausjärjestelmän piirissä olevia liikuntapaikkoja
vuonna 2011?
5. Kuinka monta seuraa, jotka eivät
saaneet kunnallista avustusta tai eivät
käyttäneet kunnallisia liikuntapaikkoja,
kunnassa oli vuonna 2011? (Eli seuroja jotka
eivät mukana kysymyksen 3 ja 4 lukemissa)
		
Tarkka tieto		
		
Suuruusluokaltaan oikea arvio
		
Epätarkka arvio

10. Miten arvioisit edellä mainitun järjestelmän
mahdollisen käyttöönoton etenemistä oman
kuntasi päätöksentekoprosessissa?
		
Asia etenisi erittäin sujuvasti
		
Asia etenisi sujuvasti
		
Asia etenisi melko sujuvasti
		
Asian eteneminen olisi melko nihkeää
		
Asian eteneminen olisi nihkeää
		
Asian eteneminen olisi erittäin nihkeää

6. Kuinka monta seuraa kunnassa oli vuonna 2011
kaiken kaikkiaan?
		
Tarkka tieto
		
Suuruusluokaltaan oikea arvio
		
Epätarkka arvio

Seuratiedon ja avustusjärjestelmän tilanne
11. Ohessa oleva tila on varattu mahdollisille
kysymyksiin liittyville täydennyksillä tai muille
kommenteille

7. Onko kunnan seuroista mielestäsi kunnallisen
päätöksenteon näkökulmasta riittävästi tietoa
käytettävissä?
		
Tilanne on tässä suhteessa erinomainen
		
Tilanne on tässä suhteessa hyvä
		
Tilanne on melko hyvä
		  En osaa sanoa
		
Tilanne on melko huono
		
Tilanne on huono
		
Tilanne on erittäin huono
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