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Miksi panostamme jalkapallon kasvuun naisten ja tyttöjen lajina?

Mahdollisuus kasvattaa 
yhteisön kokoa

Joka neljännellä 10-14 –
vuotiaalla pojalla on pelipassi, 

tytöistä alle 10 %:lla

Avautuva 
pelaajamarkkina

FIFA:ssa työn alla Training 
compensation –malli naisten / 

tyttöjen puolelle

Uudet 
kohderyhmät

EURO 2020 tavoitti enemmän 
naisia kuin miehiä.

Naisten tilien seuraajat 
valtaosin naisia ja tyttöjä.

Kaupallinen 
potentiaali

”Naisten urheilu on 
sponsoroinnin tulevaisuus”

Kumppaneita houkuttelevat 
uudet tarinat ja kokonaisuudet.



Kevät 2020: Alueelliset tilaisuudet naisten ja tyttöjen jalkapallon 
kehittämiseksi
Mitkä sanat kuvaavat menestystä naisten ja tyttöjen puolella?

Näkyvyys Kulttuurin muutos

Positiivisuus

Elämän pituisia 

ystävyyksiä

Harrastajamäärä
Intohimo

Jalkapallo on 

jokaiselle

Huippuja ja 

harrastajia

Uusia esikuvia

Ylpeyttä tekemisestä

Yhtäläiset 

mahdollisuudet

Yhteisöllisyys

Laadukkuus Tiedon lisääminen siitä, 

mitä jalkapallo on tyttöjen 

lajina

Kilpailullinen 

menestys



Kevät 2020: Alueelliset tilaisuudet naisten ja tyttöjen jalkapallon 
kehittämiseksi
Mitä on keskeisintä kehittää oman seuran näkökulmasta?

Liittyen oman seuran pelaajamäärän 
kasvattamiseen

Liittyen tyttöjen ja naisten jalkapallon 
näkyvyyteen omassa seurassa / paikallisesti?

Liittyen toiminnan laadun vahvistamiseen 
omassa seurassa?

Tapa viestiä: esiintuonti myös tyttöjen lajina ja 
erikseen mainitseminen: ”jalkapallokoulu tytöille 
ja pojille” (vs. jalkapallokoulu lapsille)

Jalkautuminen koulut ja päiväkodit

Pelaajapolun läpinäkyväksi tekeminen

Ymmärryksen lisääminen siitä, mitä lapsi / nuori 
itse harrastus- / kilpatoiminnalta haluaa -> 
pelaaja- / palvelupolut

Eri tason mahdollisuuksien lisääminen 12-15 –
vuotiaissa (myös seurojen välisen yhteistyön 
kautta)

Fokus siirtymävaiheisiin, jotta ”helpon 
lopettamisen” mahdollisuus vältetään

Alueyhteistyö: minihelmaripäivät, pelaajavaihto, 
yhteisjoukkueet, pelaajien harjoittelu -> kaikille 
oman tason tarjontaa

Toiminnan esiintuonti ja tyttöjen puolen 
”ylipainotus”

Brändin / pelaajapolkujen esiintuonti

Erilaiset mediaratkaisut, joilla tuoda tyttöjen ja 
naisten peliä esiin (esim. JäPS TV)

Proaktiivinen tiedottaminen lehdistölle sekä 
aktiivinen sisällöntuotanto somessa

Kiinnostavat ottelutapahtumat alueen 
pääjoukkueen kanssa

”Älä aliarvioi omaa tekemistä”

Vaatimustaso tyttöjen puolella samaksi kuin 
poikien puolella (myös liiton kriteerit)

Yhtä laadukas toiminta tyttöjen puolella kuin 
poikienkin puolella → samat sisällöt, prosessit, 
laatuvaatimukset. Ei vain lip serviceä→ tosissaan 
ottaminen, myös vanhempien mieliin 
kulttuurinmuutos

Seuran tavoitteet ja suunta auki kirjattuna myös 
tyttöjen puolta koskien

Suunniteltu ja valmisteltu ikäluokan aloittaminen 
vuodesta toiseen -> tasalaatuisuus

Kilpailullinen ajattelumalli ja urheilullisuuden rooli 
→myös pettymysten opettaminen

Valmennuksen laadun jatkuvuus ja valmentajien 
arjen tuki

Yhteistyö muiden seurojen ja oman seuran 
poikapuolen kanssa

Naisten kouluttaminen ja mukaan pyyntö 
valmentajaksi



Osana Palloliiton strategiaa 2021-2024 

Kehitystoimenpiteet jalkapallon vahvistamiseksi
naisten ja tyttöjen lajina

Tyttöpelaajien määrän kasvu ja 
seurojen urheilutoiminnan laatu

Tuemme seuroja toiminnan laadun 

vahvistamisessa tyttöjen puolella

Tuemme seuroja tyttöpelaajien 

määrän kasvattamisessa

Diversiteetin ja naisten roolin 
vahvistuminen jalkapalloperheessä

Edistämme seurojen hallitusten 

osaamisprofilointia sekä läpinäkyviä 

polkuja erilaisiin tehtäviin jalkapallon 

parissa

Tuemme ja edistämme naisten 

määrän kasvua seuravalmentajina

Tuemme seuroja tarjoamaan 

harrastusta päättämässä olevalle 

tytölle muita vaihtoehtoja lajin 

parissa (ohjaaja, valmentaja, 

tuomari jne…)

Säännöllisesti Euroopassa

Edistämme laadukasta arkea tukevien 

toimintaympäristöjen kehittymistä seuroissa

Tuemme seurojen kansainvälistä 

verkottumista, osaamisen jakamista 

sekä Palloliiton ja seurojen 

yhteistyötä

Vahvistamme jalkapallon 

kiinnostavuutta (yleisö, kumppanit, 

media-arvo) naisten ja tyttöjen lajina 

kohderyhmäkohtaisella toiminnalla

Luomme tunnistettavan ja positiivisen 

konseptin vahvistamaan mielikuvia 

jalkapallosta suosittuna tyttöjen 

harrastuksena

Kasvatamme Helmari- ja 

liigapelaajien tunnettuutta ja roolia 

junioreiden esikuvina

Toteutamme Kansallisen Liigan 

Modernia huippu-urheilua strategiaa

Arvon luonti naisten 
jalkapallon kautta

Vahvistamme huippujalkapallon 
kehittymistä edistävää 

maajoukkuetoimintaa ja kehitämme 
U21/U23 -maajoukkuetoimintaa

Rakennamme hybridiakatemiaympäristöjä 

15-18 –vuotiaille tytöille





Pelaajamäärän kasvattaminen

UEFA Playmakers pyörii 38 
paikkakunnalla

~1500 5-8 –vuotiasta tyttöä 
osallistunut harjoituksiin

90 % Koko Suomen 150 ohjaajasta 
135 on naisia 

8-10
Tarinallista harjoituskertaa, 
joiden jälkeen tyttö ohjataan 
aloittavaan ikäluokkaan



Modernia huippu-urheilua 2023
Tavoitteet

• Näkyvyys, mielikuvat, tunnettuus

• Yleisömäärien kehittyminen

• Media-arvon kasvattaminen

• Kaupallisten kumppanuuksien solmiminen

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Pelaajien arjen parantuminen

• Pelin laadun parantuminen

• Menestyminen kv. kentillä

• Seuraorganisaatioiden ja 
toimintaympäristöjen vahvistuminen

Tunnettu brändi

Vaikuttavuutta luova 

Kansallinen Liiga

Mahdollisuus 

valita jalkapallo

Ammattimaiset, 

hyvinvoivat organisaatio

Tavoite



Naisten osallistumisen vahvistaminen

Valmentajien kouluttaminen

Tavoitteemme on kasvattaa valmentajina toimivien naisten 

määrää.

Seuroilla on mahdollisuus hakea tukea naisten kouluttamiseksi 

UEFA Pro, A, B, C, nuoriso-, maalivahti- tai futsal –

valmentajiksi. 

Seuraava hakuikkuna stipendien hakemiseksi aukeaa ensi 
viikolla. Seuraa Palloliiton tiedottamista.

Kuka teidän seurastanne voisi hakea stipendiä?
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Tavoitteemme on tarjota jalkapalloammattilaisuudesta 

unelmoiville tyttöpelaajillemme yhdenvertainen ja sisällöiltään 

laadukas pelaajakasvatus.

Tulevina vuosina tuemme seuroja rakenteiden, prosessien ja 

valmennussisältöjen vahvistamisessa. Lisäksi tuemme 

valtakunnallisia huippuseuroja verkostoitumisessa ja osaamisen 

jakamisessa kansainvälisesti.

Pelaajapolun laadun vahvistaminen



Seurojen tuki- ja toimintamalli nuoruusvaiheen 
urheilutoiminnan laadun vahvistamiseen

UUTISIA AIHEESTA:

Markus Paanasesta urheilutoiminnan nuoruusvaiheen 
kehityspäällikkö | Suomen Palloliitto

Työ jalkapallon vahvistamiseksi naisten ja tyttöjen 
lajina etenee | Suomen Palloliitto

Esittäytyminen

Tuki- ja toimintamalliin hakeminen ja 

toiminnan käynnistyminen

Tuki- ja toimintamallin yhteenveto –

mistä on kyse?

Strategiakauden painopisteet ja otoksia 

tilannekuvasta

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/markus-paanasesta-urheilutoiminnan-nuoruusvaiheen-kehityspaallikko
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/tyo-jalkapallon-vahvistamiseksi-naisten-ja-tyttojen-lajina-etenee


Markus Paananen
Urheilutoiminnan nuoruusvaiheen kehityspäällikkö | 
Head of Youth Sport Development
UEFA  A, VAT, VEAT ja JET (valmistuu 2022)

Maajoukkueympäristössä, 
seurayhteistyötä, lapsesta 

huipulle, toiminnan 
suunnittelua / organisointia / 
analysointia / kehittämistä, 

valmentamista...



Strategiakauden painopisteet / erityistoimenpiteet
Tyttöjen pelaajamäärän kasvattaminen ja huippujalkapallon kilpailukyky

5-10 -

vuotiaat

15-18 -

vuotiaat

Akatemiaympäristöjen 

rakentaminen

T18 SM-sarjan uudistus

19 v. +

Pääsarjojen 

kehittäminen 

(Kansallinen Liiga ja 

Kansallinen Ykkönen) ja 

polku huippusarjoihin 

U23 -maajoukkue

Pelaajamäärän 

kasvattaminen: matalan 

kynnyksen ensikosketus 

jalkapalloon ja ohjaus 

aloittaviin ikäluokkiin

10-15 -

vuotiaat

Toiminnan laadun 

vahvistaminen ja 

osaamisen 

kehittäminen





NOSTOJA SEURAVIERAILUISTA - KEHITTYMISTARPEET

Valmennuksen tasalaatuisuus ja tason nostaminen

Vuosikellon ja viikkorytmin kehittäminen

Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

Pitkäjänteisyys ja vaatimustason nosto 
toimintakulttuurissa kentällä sekä sen ulkopuolella

Toiminnan laadun kehittäminen

Seura Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi

z 9. 7. 14. 4. 16. EI 14. 13. 7. 10.

q 11. 3. 1. 6. 1. 4. 8. 6. EI 5.

w 7. 2. 13. 4. 1. 11. 4. 8. 5. 3.

x 7. 3. EI EI 8. 5. 9. 10. EI 3.

v 16. 6. 9. 5. 5. 2. 10. 9. 3. 13.

F.U.N –turnauksen ja Laura Kalmari –turnauksen sijoitukset (T15 SM)

Viimeisen 10:n vuoden 

aikana 9 eri seuraa on ollut 

yhden (1) kerran neljän 

joukossa

Tavoitteena toiminnan tasalaatuisuus ja omien mahdollisuuksien 
optimointi

Maajoukkuepelaajamäärät – otokset 2010-

2020

Seura Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi

x 3 17 6 10

y 9 5 18 4

g 2 7 16 5

å 1 1 7 1



Toiminnan laadun vahvistaminen 10-15 vuotiaiden tyttöjen seuratoiminnassa 2021-2023

Tuki- ja toimintamallin yhteenveto

Yhdenvertaiset 
rakenteet ja 

prosessit

Tavoitteet1

Valmennus-
osaamisen 

kehittäminen

Toimintamallin suunnittelu ja 
viestintä

Kansallisen kehittymisen tuki

8-12 alueellisesti valittua seuraa 
tai seurayhteisöä kansalliseen 

tuki- ja toimintamalliin

Kansainvälisen kehittymisen 
tuki

Korkeintaan neljän (4) 
kansallisen huippuseuran tai 

seurayhteisön tukeminen 
kansainvälisen osaamisen 

kehittymisessä

Toimenpiteet2 Tavoiteltu vaikuttavuus4

Laadukkaampia pelaajia sarjoihin: 
Valmistautuminen pelaajamarkkinan 

kaupallistumiseen sekä Kansallisen Liigan, Ykkösen 
sekä alueellisten sarjojen tason kehittyminen

Pelaajamäärien kasvu: 
Laadun parantuminen, drop outin vähentyminen

Kansainvälisen menestyksen säännöllisyys: 
Entistä laajempi määrä pelaajia joiden kautta 
suomalaiset seurajoukkueet ja maajoukkueet 

menestyvät säännöllisesti kansainvälisissä 
kilpailuissa

Toiminnallinen ja 
taloudellinen 
tuki

3

• Tuki- ja toimintamallin 
kautta kehityspäällikön ja 
muiden Palloliiton 
henkilöiden kohdennettu 
tuki

• 4000€-10000€ seuraa / 
seurayhteisöä kohden 
kehitystoimenpiteisiin

• 40 000 € palkitsemiseen 
jaettavaksi kehittymisen 
perusteella

Palkitseminen kehittymisen 
perusteella



Kehitystoimenpiteiden 
rakentaminen 10-15 –
vuotiaiden tyttöjen 

toimintaan

Tuki- ja toimintamalli 
toiminnan laadun 

kehittämiseksi
Seurantapalaverit

Mitä tämä tarkoittaa seuran näkökulmasta?

Laatujärjestelmän ja 

seuran/seurojen strategioiden 

antamat syötteet

Kehityspäällikön tuki

Taloudellinen tuki 4000€-10000€

Muu Palloliiton tuki

Seurayhteisön synergiaedut

Muut tuet ja rakenteet

Valmennuksen toiminnan tukeminen 
kentällä

Seuran rakenteiden kehittäminen



Pisteytys seurojen valintaan

Laatuseurajärjestelmän taso

Hakukysymysten vastaukset

Asiantuntijaryhmän arvio

Alueellisuus

Pelaajakehityksen 
mittarit

Mukaan voidaan valita 12 seuraa tai 

seurayhteisöä

Pisteytyksen perusteella mahdollista 

päästä mukaan kansainvälisen 

kehittymisen tuki- ja toimintamalliin

Seuroja / seurayhteisöjä valitaan 

alueellisesti tasaisesti jos seurat 

ylittävät minimipistemääränSeurayhteisö

Seuran tulee olla mukana tai aloittaa 
laatuseurajärjestelmässä ja 
Helmaripolun toiminnassa



Hakeminen seuroille ja seurayhteisöille 19.8. –2.9.

I.
Haku aukeaa torstaina 19.8.2021

TÄSTÄ HAKEMUKSEEN

II.

III. Päätökset valinnoista julkaistaan perjantaina 10.9.2021 –

kaikkiin hakeneisiin ollaan yhteydessä ennen 5.9. – 9.9. 

välillä

IV. Tuki- ja toimintamalli käynnistyy maanantaista 13.9. 

alkaen

Seurat ja seurayhteisöt hakevat samalla lomakkeella

Kansalliseen ja kansainväliseen toiminta- ja tukimalliin 

haetaan samalla lomakkeella

Haku päättyy torstaina 2.9. klo 23:59

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QoyTRgiWjUWyXocTNiqZkWzrkB7hS-tLpq7QAe2im_1UMDJFU1Y5TFUyTk84SEVBUkM5QzVYUThJOC4u
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Kansallinen –brändin laajentaminen 20 joukkueeseen, 
kahteen sarjatasoon

2020

10 joukkuetta
(lisenssijärjestelmä)

12 joukkuetta

2022 →

10 joukkuetta
(lisenssijärjestelmä)

10 joukkuetta
(lisenssijärjestelmä)

Joukkuemäärien kehityksen 

seuranta joka toinen vuosi

Valtakunnallinen 20 seuran 

kokonaisuus koordinoidun 

kehittämisen ja 

lisenssijärjestelmän piirissä

Naisten Ykkösen 

tiivistäminen ensin 10 

joukkueeseen, ja talvella 

2021 tarkastellaan 

tiivistämistarvetta 

kahdeksaan, kaudeksi 2023



Naisten ja tyttöjen huippusarjojen pyramidi
2022 →

Kansallinen Liiga

Kansallinen Ykkönen

Naisten 
Kakkonen

Alue 1

Naisten 
Kakkonen

Alue 2

Naisten 
Kakkonen

Alue 3

T18 
SM

Alemmat sarjatasot

T18
Ykkönen

Nuorten sarjat
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Oikotie Kansalliseen Ykköseen…

Fast track

Tilaisuus erityistukitoimista naisten ja tyttöjen urheilutoiminnan 
vahvistamiseksi

19.8.2021

Kilpailutoiminto 19.8. PS/PL



Taustaa 

Fast track -prosessi on suunniteltu mahdollistamaan rakenteet, osaamisen ja 

taloudelliset edellytykset miesten jalkapallossa vakiinnuttaneille seuroille väylän 

huipputasolle myös suomalaisessa naisten jalkapallossa. 

Tavoitteena on tukea naisten jalkapallon valtakunnallista kehittymistä eri alueilla 

Suomessa. 

Fast track -prosessin kautta voi saada sarjapaikan Kansalliseen Ykköseen enintään 

yksi seura per kausi. 



Periaatteita 

Perinteinen sarjapaikan siirto ei ole osa Fast track -prosessia, eikä sellaista siis 

arvioida alla mainituin kriteerein, vaan normaalien sarjapaikan siirtoja koskevan 

kriteeristön mukaan.

Fast track -prosessiin ei voi osallistua, mikäli hakevan seuran kotimaakunnassa on 

Kansallisessa Liigassa ja/tai Ykkösessä sarjapaikka toisella seuralla.  



Hakija 

Hakijaseuralla tulee olla miesten joukkue, joka pelaa jollakin kolmesta ylimmästä 

sarjatasosta.

Fast track hakuprosessiin voi hakeutua 

a) uusi perustettava joukkue, jo olemassa olevaan seuraan

b) seura, jolla on sarjapaikka ja joukkue alemmissa naisten sarjoissa 

(hakuhetkellä Kolmonen tai siitä alaspäin)



Hakukriteereitä (jokaiselle kriteerille asetettu minimit)

Hakevan seuran miesten edustusjoukkueen sarjataso, viimeisen kymmenen 

vuoden aikana 

Hakevan seuran rekisteröityjen tyttöpelaajien määrä 

Hakevan seuran joukkueista

• naisten joukkue alemmissa sarjoissa jo olemassa 

• tyttöjen joukkue Ykkösen tasolla tai tyttöjen joukkue TBSM-tasolla  

Hakevan seuran valmennustiimin taso tyttöjoukkueille:

• Seuran valmennuspäällikkö

• BSM – T13 vastuuvalmentaja



Hakukriteerit

Hakevan seuran miesten edustusjoukkueen sarjataso, viimeisen kymmenen vuoden aikana (vähimmäisvaatimus 12 pistettä)
Vuodet Veikkausliigassa (2 pistettä/kausi)
Vuodet Ykkösessä (1 piste/kausi)

Hakevan seuran rekisteröityjen tyttöpelaajien määrä (minimipisteet 1 piste):
vähintään sata 1 piste
vähintään 200 2 pistettä
vähintään 300 3 pistettä

Hakevan seuran joukkueista (vähimmäisvaatimus 2 pistettä):
naisten joukkue alemmissa sarjoissa jo olemassa 2 pistettä
tyttöjen joukkue Ykkösen tasolla 1 piste/ikäluokka
tyttöjen joukkue TBSM-tasolla 2 pistettä

Hakevan seuran valmennustiimin taso tyttöjoukkueille (minimipisteet 5 pistettä):
• Seuran valmennuspäällikkö

UEFA Pro ja UEFA A, 2 pistettä
UEFA B, 1 piste
jos kesken tai päivittämättä, puolet pisteityksestä

• BSM – T13 vastuuvalmentaja
UEFA Pro ja UEFA A, 2 pistettä
Vanha Pro, A / UEFA Pro, A kesken tai lisenssi ei voimassa 1,5 pistettä
UEFA B, Vanha B/lisenssi ei voimassa, 0,5 pistettä



Aikataulutus

Aikataulu ensimmäiseen mahdolliseen Fast track-järjestelyyn:

v.2021

Hakemus sisään, Joukkue X elokuun loppuun mennessä

Hakemusten arviointi & päätös syyskuun loppuun mennessä

Huomiointi kilpailusuunnittelussa K1 ja N2 marraskuun loppuun mennessä 

v.2022

Lisenssihakemukset käsittelyssä, myös Joukkue X marras-joulukuu

v. 2023

Suomen Cup alkaa, Joukkue X mukana helmikuu

Sarja alkaa, Joukkue X pelaa huhtikuu



Kysymyksiä / vastauksia

Jäikö vielä kysyttävää?



Kiitos kaikille mukanaolosta!

Pysykää terveinä!
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