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PROJEKTIEN AIKATAULUTUS
2022 2023 2024 2025

Tuemme futsalin junioritoiminnan vahvistumista seuroissa, joissa futsalia jo on

Tuemme pääsarjaseurojen kaupallisen toiminnan kehittymistä

Edistämme kiinnostavia erotuomaripolkuja

Edistämme lajin asemaa kuntien olosuhdejaoissa ja uusissa hankkeissa

Edistämme futsalia koululajina ja harrastamisen mallin lajina

Maajoukkuepelaajien tukitoimintojen järjestäminen

Lajin tunnettuuden kasvattaminen itsenäisenä lajina Edistämme katu-/pienpeli (3v3-5v5) -tapahtumien määrän kasvua 

Kehitämme Futsal-Liigojen ja maajoukkueiden brändejä

Edistämme junioritoiminnan käynnistymistä seuroissa, joissa sitä ei vielä ole

Nuorten pelaajapolkujen kiinnostavuuden kehittäminen

Futsaliin erikoistuvien valmentajien määrän kasvattaminen

Edistämme futsalin asemaa, kun uusia sisäpalloiluolosuhteita suunnitellaan, ja että olemassa olevissa olisi futsalvälineet

Tiedolla johtaminen lajin ja valmennuksen kehittämisessä

Tuemme seurojen aikuisten ja senioreiden harrastefutsalia

Tuemme tavoitteellisten valmentajien jatkuvaa oppimista 

Viestimme futsalista yleisöä kiinnostavana lajina ja vauhdikkaana harrastuksena
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MISSIOMME ON FUTSALIA JOKAISELLE

Intohimoiselle
kilpailijalle

Harrastajalle

Penkki-
urheilijoille

Jalkapalloilijan 
harrastusta 

monipuolistamaan

Futsal lajina tulee olla tarjolla ympäri Suomen. Sen harrastamiseen on tärkeä 
tarjota mahdollisuuksia. Futsal tulisi olla harrastuksena mahdollinen niille, jotka 
haluavat satsata siihen ja tavoitella omia rajojaan. Siksi futsalvalmennuksen tulee 
olla laadukasta. Pelaajien seuraympäristöjen niin junioritoiminnassa kuin aikuisten 
tasolla tulee tarjota laadukkaat mahdollisuudet pelaajan kehittymiseen. 

Futsal on jo nyt yksi aikuisten suosituimmista urheilulajeista. Futsal on erinomainen 
harrastusmuoto, koska joukkueen kokoaminen on helppoa pelaajamäärätarpeesta 
johtuen. Futsal on laji, joka sopii koulujen liikuntatunneille, harrastamisen Suomen 
mallin lajiksi, pihapeliksi ja kevyeen harrastamiseen. Futsalin tuleekin olla helposti 
tarjolla.

Jalkapalloilijalle futsalin harjoittelu ja pelaaminen edistää monipuolisempaa osaamista 
sekä tarjoaa teknisiä ja taktisia työkaluja jalkapalloon. Erilainen pallo, erilainen alusta ja 
5v5-pelimuoto tuovat harjoitteluun uusia ärsykkeitä. Futsalin sarjat ja turnaukset tarjo-
avat talvikaudelle virikkeitä. Kesällä laji voi houkutella pelaajat pihapeleihin ja kiinnosta-
viin katufutsaltapahtumiin. Futsal monipuolistaa jalkapalloperheen toimintatarjotinta.  

Futsal on lajina kiinnostava tuote urheilun seuraajille. Onkin huolehdittava, 
että futsalin olosuhteet palvelevat yleisöä niin ottelutapahtumissa kuin 
ruutujen ääressä kotisohvilla. 
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MENESTYNEIDEN MAAJOUKKUEIDEN MAA – 
SUOSITTU HARRASTUS JA YLEISÖLAJI

VISIOMME  2030  ON  O L LA

VAL INTA VAL INNNAN  TAVOITTEET

Menestyneiden 
maajoukkueiden 

maa

Suosittu 
harrastus 

ja yleisölaji

Miesten maajoukkueen toiminnan laatu on pysyvästi korkealla tasolla. 

Naisten maajoukkuetoiminta on laadukasta ja toimii veturina naisten futsalin kasvulle.

Pelaajat ovat laadukkaissa oppimisympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Pääsarjaseurat ovat laadukkaita seuraympäristöjä ja täyttävät vaativat liigalisenssimääräykset. 

Nuorten maajoukkueiden U21- ja U19-toiminta on laadukasta niin pojissa kuin tytöissä.

Nuorten futsaliin satsaavien pelaajien pelaajapolut ovat kunnossa.

Uusi, suurempi futsalpelaajien sukupolvi on kasvanut lajin parissa.

Futsalin voi valita harrastukseksi ympäri Suomen.

Futsalin kilpailutarjonta on monipuolinen ja tapahtumia on ympärivuotisesti (myös ulkona).

Futsalin hyöty harjoitus- ja kilpailumuotona jalkapallolle on tunnistettu (ja toisin päin).

Futsal on vahvasti koululajina ja lajina koulupäivien yhteydessä (harrastamisen Suomen malli).

Futsaliin sitoutuneiden seurojen, pelaajien ja erotuomarien määrä on kasvanut. 

Siirtymä futsalin ja jalkapallon välillä on luontevaa ja innostavaa.

Olosuhteet eivät rajoita harrastajamäärien kasvua, mediatuotteiden arvoa eivätkä yleisötapahtumia.

Futsalin pääsarjaseurojen talous on vahvistunut toiminnan ammattimaistuessa.

Palloliiton osaaminen ja resursointi lajin kehittämiseksi on kansainvälisesti uskottavalla tasolla. 
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Veikkausliiga

European Leagues

European Club Assoc.

UEFA

FIFPRO / JPY

Futsal-Liigat

Kannattajat

Kansallinen Liiga

Edustajat / agentit

Valmentajayhdistykset

Media Palveluntuottajat

Jyväskylän yliopisto

Yhteistyökumppanit

Olympiakomitea

Eerikkilä

SUEK

EU

Kaupungit ja kunnat

Muut lajiliitot

Akatemiat

Valtio ja OKM

SUOMALAISEN JALKAPALLON 
JA FUTSALIN TOIMIJAKENTTÄ

SEURAT JA NIIDEN 
OMISTAMA PALLOLIITTO

FIFA

Erilaiset ja 
erikokoiset seurat

· Pelaajat 
· Valmentajat

· Seuratoimijat

PALLOLIITTO
· Henkilöstö

· Erotuomarit
· Luottamushenkilöt
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FUTSALIN LAJI- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
TÄMÄ  ON  PÄÄSTRATEGI AA  TÄYDENTÄVÄ 

FUTSALSPES IF I   TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYS I

UUSIA 
HARRASTAJARYHMIÄ

URBAANIUS JA 
AKATEEMISUUS

FUTSALIN MIESTEN 
EM-LOPPUTURNAUS

FUTSAL 
SISÄPALLOILULAJINA

Futsalin EM-lopputurnaus 
tammi-helmikuussa 2022 luo 
futsalille Suomessa näyteik-
kunan, koska Suomi on tur-
nauksessa mukana. Kasvava 
näkyvyys on hyödynnettävä 
laajasti lajin tunnettuuden 
edistämiseksi.
 

Jalkapalloilijalle futsalin 
harjoittelu ja pelaaminen 
edistää monipuolisempaa 
osaamista sekä tarjoaa tek-
nisiä ja taktisia työkaluja 
jalkapalloon. Erilainen pallo, 
erilainen alusta ja 5v5-peli-
muoto tuovat harjoitteluun 
uusia ärsykkeitä. Futsalin 
sarjat ja turnaukset tarjo-
avat talvikaudelle virikkeitä. 
Kesällä futsal voi kutsua pe-
laajat pihapeleihin ja hou-
kutteleviin katufutsaltapah-
tumiin. Futsal monipuolistaa 
jalkapalloperheen toiminta-
tarjotinta.  

Futsalin identiteetti liittyy 
vahvasti katupeleihin, joissa 
moni pelaaja on kasvanut. 
Pihapeleissä eroa jalkapal-
lon ja futsalin välille ei ole 
aina helppoa tai edes mer-
kityksellistä vetää. Yhtäältä 
futsal on laji, joka elää maa-
ilmalla lähiöiden betoniken-
tillä, toisaalta se on myös 
hyvin suosittua yliopistoissa. 
Myös Suomeen laji saapui 
Opiskelijoiden Liikuntaliiton 
kautta ja yhteys yliopisto-
maailmaan on säilynyt edel-
leen erityisesti tiettyjen 
vahvojen futsalseurojen 
kautta. 

Futsal on laji, joka on osa 
jalkapalloperhettä. Sitä on 
pelattu FIFA:n alaisuudessa 
1980-luvulta ja Suomen Pal-
loliitossa 1990-luvulta läh-
tien. Erilaisia futsalia muis-
tuttavia pelejä pelataan 
laajasti ja toimintaa jär-
jestää hyvin kirjava joukko 
toimijoita. Futsalin kautta 
on mahdollisuus innostaa ja 
tavoittaa erilaisia kohderyh-
miä (harrastajia, katsojia ja 
sponsoreita), joita jalkapal-
lon kautta tällä hetkellä ta-
voitetaan.  
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JALKAPALLOON 
ERIKOISTUNEIDEN 

SEUROJEN PARANTUNEET 
TALVIOLOSUHTEET 

VAIKUTTAVAT 
OSALLISTUJAMÄÄRIIN

FUTSALIIN 
ERIKOISTUNEET SEURAT 

HARVOIN MUKANA 
JUNIORITOIMINNASSA

PÄÄSARJAT JÄLJESSÄ 
KANSAINVÄLISTÄ 

KEHITYSTÄ

JALKAPALLOON 
ERIKOISTUNEIDEN 
SEUROJEN SUHDE 

FUTSALIIN

Kotimaisten aikuisten pää-
sarjojen ammattimaistu-
misen suhteen Suomi on 
selvästi huippumaita peräs-
sä. Suomi on silti miesten 
maajoukkueen menestyksen 
ja laadukkaan koulutustoi-
minnan myötä futsalmaa, 
jota monissa muissa maissa 
katsotaan ihaillen. Sitoutu-
nut ja pelin kehittämiseen 
intohimoisesti suhtautuva 
futsalin ydinperhe Mico Mar-
ticin johdolla on ollut mer-
kittävä tekijä menestyksen 
takana. 

Iso osa nuorten sarjoihin osal-
listuvista joukkueista on jal-
kapallojoukkueita, joille fut-
sal on oheislaji. Molemmat 
ovat toisilleen hyödyllisiä tu-
kilajeja. Jalkapallon seuratoi-
minnan ammattimaistuminen 
ja suurseurakehitys ovat joh-
taneet siihen, että ikäryhmä-
vastaavien alaisuudessa saat-
taa harjoitella kerrallaan jopa 
80 lasta samalla kentällä. Se 
vaikuttaa seurojen mahdolli-
suuksiin järjestää laadukasta 
futsaltoimintaa lapsille kou-
lun salien kokoisissa tiloissa. 

Suurin osa Suomessa futsa-
liin erikoistuneista seuroista 
keskittyy futsaltoiminnas-
sa ainoastaan aikuisiin. Vain 
harva erikoisseura organisoi 
junioritoimintaa. Tulevai-
suudessa on tärkeää, että 
etenkin nuoruusvaiheen lop-
pupään ikäluokilla olisi ta-
voitteelliset juniorijoukkueet 
liigajoukkueiden yhteydes-
sä. Seurojen kasvun esteenä 
ovat sekä taloudelliset että 
seuratoimijaresurssit.

Jalkapallon parantuneet 
talviharjoitteluolosuhteet 
ja erityisesti seurojen omat 
hallihankkeet ovat vähentä-
neet tarvetta koulujen sa-
leissa harjoitteluun. Siten 
on myös vähentynyt futsalin 
harjoittelun määrä sekä jal-
kapallojoukkueiden osallis-
tuminen futsalsarjoihin.

FUTSALIN LAJI- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
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Lajivalmennusta 
tarjoavan toiminnan 

lisääminen

Lajin suosion 
kasvattaminen yleisö-
lajina ja harrastuksena

Lajin ja huippu-urhei-
luun valmistavan 

vaiheen kehittäminen 

Enemmän 
olosuhteita 

harjoittelulle 

Lajitarjonnan monipuo-
listaminen lapsista 

senioreihin

Kaupallisesti kiinnostavat 
pääsarjaseurat ja 

menestyvät maajoukkueet

Osaavat ja 
koulutetut 

valmentajat

Parempia 
olosuhteita 
pääsarjoille

Osaavat seurat 
lajitarjonnan 
kasvattajina

Mielikuvat, näkyvyys ja 
kaupallisuus resurssien 

vahvistajana

Kehittyvät 
olosuhteet

Futsalin kiinnostavat 
pelaaja- ja 

valmentajapolut

STRATEGIAN  VAL INNAT

STRATEGIAN 
TAVOITTEET

 STRATEGIAKAUDEN 
VALINNAT JA TAVOITTEET
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Futsalin kasvun mahdollisuus on siinä, että lajia eri muodoissa tarjoavien seurojen 
määrä kasvaa. Suomeen tarvitaan lisää seuroja, joiden joukkueet osallistuvat futsalin 
kilpatoimintaan. Futsal lajina ja harrastusmahdollisuutena tarvitsee lisää seuroja, jot-
ka tarjoavat futsalvalmennusta joko jalkapallon kanssa tasapäisenä lajina tai futsaliin 
keskittyneinä joukkueina. Avainasiana olisi lisätä sellaisen toiminnan määrää, jossa 
futsalkoulutetut valmentajat opettavat futsalin tekniikoita ja taktiikoita. Seuroille, jotka 
ovat nyt keskittyneet jalkapallon kehittämiseen tai futsalin edustusjoukkuetoimintaan, 
laji tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa toimintaansa ja lisätä siten seuran elinvoi-
maa. Seuroihin tarvitaankin futsalosaamista, jotta laji saa kestävän kasvualustan. Lajin 
tunnettavuuden kannalta sen edistäminen koululajina ja erilaisina tapahtumina on tär-
keää. Lajin kannalta on kriittistä kasvattaa uusi, määrältään suurempi futsalpelaajien 
sukupolvi.

OSAAVAT SEURAT 
LAJITARJONNAN KASVATTAJINA
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OSAAVAT SEURAT 
LAJITARJONNAN KASVATTAJINA

VALINNAN
 TAVOITTE E T

STRATEGIAPROJEKT IT
TAVOITTE IDEN  EDISTÄMISEKS I

Lajivalmennusta 
tarjoavan 
toiminnan 
lisääminen

Lajitarjonnan 
monipuolistaminen 

lapsista 
senioreihin

Tuemme futsalin junioritoiminnan 
vahvistumista seuroissa, joissa futsalia jo on.

Edistämme junioritoiminnan käynnistymistä 
seuroissa, joissa sitä ei vielä ole.

Edistämme futsalia koululajina 
ja harrastamisen mallin lajina.

Tuemme seurojen aikuisten ja 
senioreiden harrastefutsalia.

Edistämme katu-/pienpeli (3v3-5v5)
-tapahtumien määrän kasvua.
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Futsalin muista lajeista erottavat vahvuudet on tunnistettava ja niistä on viestittävä ak-
tiivisesti. Lajin kaupallinen kehitys tulee olla seurausta mielikuvien kehittämisestä ja 
suosion kasvattamisesta. Futsalin mielikuvien kehittäminen ja suosion kasvattaminen 
vaatii resursseja. Lajin tunnettuutta on kasvatettava ja edistettävä. Erityisesti futsalin 
tunnistaminen omana jalkapallosta erillisenä lajina ja pelaajamäärältään suurena si-
säpalloilupelinä on tärkeää.Miesten maajoukkueen menestyksen avulla futsalista tulee 
kyetä luomaan kuva sekä suurta yleisöä puhuttelevana suomalaisena menestyslajina 
että kasvavana harrastuksena. EM-lopputurnaukseen selviytyneen miesten maajoukku-
een tarinaa ja lopputurnausta on tärkeää hyödyntää. Pääsarjaseurojen kaupallinen ky-
vykkyys hyödyntää kasvava suosio on kriittistä futsalin huippu-urheilun kehittymisen 
kannalta. Kaiken keskiössä on tehokas viestintä.

MIELIKUVAT, NÄKYVYYS JA KAUPALLISUUS 
RESURSSIEN VAHVISTAJANA
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VAL INNAN
 TAVOITTE E T

STRATEGIAPROJEKT IT
TAVOITTE IDEN  EDISTÄMISEKS I

Kaupallisesti 
kiinnostavat 

pääsarjaseurat
ja menestyvät 
maajoukkueet

Lajin suosio 
kasvaa yleisölajina 
ja harrastuksena

Kehitämme Futsal-Liigojen ja 
maajoukkueiden brändejä

Tuemme pääsarjaseurojen kaupallisen 
toiminnan kehittymistä.

Lajin tunnettuuden kasvattaminen 
itsenäisenä lajina.

Viestimme futsalista yleisöä kiinnostavana 
lajina ja vauhdikkaana harrastauksena.

MIELIKUVAT, NÄKYVYYS JA KAUPALLISUUS 
RESURSSIEN VAHVISTAJANA
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Futsalin miesten maajoukkuetoiminta on ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Varmis-
taaksemme menestyksen myös tulevaisuudessa maajoukkueiden pelaajille tulee järjes-
tää tukitoimintoja. Tukitoimilla varmistetaan ympäri Suomea olevien pelaajien kehitty-
misen edellytyksiä. Samalla on tehtävä toimia, joilla futsaliin erikoistuneiden pelaajien 
ja valmentajien määrä kasvaa. Se vaatii mielekkään kilpailutoiminnan ympäri Suomea. 
Lisäksi aluetoiminnan ja seuratoiminnan pelaajapolkuja on kehitettävä siten, että ne 
kutsuvat satsaamaan futsaliin. Onnistuminen vaatii futsaliin erikoistuneiden valmen-
tajien ja erotuomareiden määrän merkittävää kasvattamista.  Onkin tärkeä luoda esi-
merkiksi nykyisille futsalpelaajille kiinnostavia tapoja kouluttautua ja osallistua val-
mennus- ja tuomaritoimintaan.    

FUTSALIN KIINNOSTAVAT PELAAJA- 
JA VALMENTAJAPOLUT
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FUTSALIN KIINNOSTAVAT PELAAJA- 
JA VALMENTAJAPOLUT

VALINNAN
 TAVOITTE E T

STRATEGIAPROJEKT IT
TAVOITTE IDEN  EDISTÄMISEKS I

Lajin ja pelaaja-
kehitysympäristö-
jen kehittäminen

Osaavat ja 
koulutetut 

valmentajat

Nuorten pelaajapolkujen 
kiinnostavuuden kehittäminen.

Maajoukkuepelaajien tukitoimintojen 
järjestäminen.

Tiedolla johtaminen lajin ja 
valmennuksen kehittämisessä.

Edistämme kiinnostavia 
erotuomaripolkuja.

Tuemme tavoitteellisten valmentajien 
jatkuvaa oppimista.

Futsaliin erikoistuvien valmentajien 
määrän kasvattaminen.
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Suomessa futsalilla on hyvät olosuhteet, jos asiaa tarkastelee mahdollisten olosuh-
teiden kappalemäärissä. Huipputapahtumia voi järjestää jäähalleissa ja valmennustoi-
mintaa eri ikäisille koulujen saleissa. Futsalin asema vuorojen jaossa sisäpalloilulajien 
joukossa on kuitenkin paikoin heikko, koska sitä ei tunnisteta jalkapallosta itsenäise-
nä sisäpalloilulajina vuorojakojen yhteydessä. Tämän eteen on tehtävä töitä erityisesti 
verkostoitumalla olosuhdeasioissa kunnan ja yksityisen puolen sidosryhmien kanssa. 
On tärkeä olla aktiivinen myös silloin kun uusia hankkeita, joissa voisi olla mahdolli-
suuksia harrastaa futsalia, käynnistyy. Pääsarjatasolla mahdollisuudet järjestää yleisöä 
kiinnostavia tapahtumia ovat vaikeat katsomokapasiteettien takia. Kenttien viivoituk-
set ovat sekavat eivätkä palvele futsalia mediatuotteena. Futsalin olosuhteiden eteen 
on tehtävä järjestelmällisesti töitä uusien olosuhdehankkeiden yhteydessä ja olemassa 
olevia olosuhteita kehittäen. On huolehdittava olosuhde-edellytyksistä, kun lajia kasva-
tetaan.

KEHITTYVÄT 
FUTSALOLOSUHTEET



KEHITTYVÄT 
FUTSALOLOSUHTEET

VALINNAN
 TAVOITTE E T

STRATEGIAPROJEKT IT
TAVOITTE IDEN  EDISTÄMISEKS I

Enemmän 
olosuhteita 

harjoittelulle

Parempia olosuh-
teita pääsarjoille 

Edistämme lajin asemaa kuntien 
olosuhdejaoissa ja uusissa hankkeissa.

Edistämme futsalin asemaa uusien sisäpalloi-
luolosuhteiden suunnittelussa, sekä nykyisten 
olosuhteiden lajivälineistön osalta.

Kehitämme huippufutsalin 
olosuhteita yleisölajina.
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