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Agenda

1) Miksi tiedolla johtamista 
tarvitaan jalkapallossa?

2) Mitä on tiedolla johtaminen?

3) Miten Suomen Palloliitossa 
johdetaan tiedolla?

4) Esimerkkejä jäsenseuroille 
tarjottavasta tuesta tiedolla 
johtamiseen



Miksi?



Menestys

Hyvinvointi



Mitä on tieto?

Ottelupöytäkirja

• Maalit

• Vaihdot

• Varoitukset

Mikä oli ottelun lopputulos?

Ottelun 

lopputulos oli 

yllättävä ja 

tasoitti 

sarjatilannetta



Tiedon muoto

”Jalkapallo on 

maalinteko-

peli”

Propositionaalinen 

tieto

Osaamistieto

Tosi Epätosi

Usko

Epäusko
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Pritchard D. (2014) What is this thing called knowledge?, Routledge, 3rd Ed., p. 3-10



Mitä on tiedolla 

johtaminen?



Mitä tietoa voi käyttää?

Tieto ilmiöistä, toimintaympäristöstä: 

Tutkimukset, selvitykset, muiden 
tuottama tieto…

Tieto osallisten ja sidosryhmien 
tarpeista ja arvoista:

Jäsenkyselyt, kumppaneiden 
dokumentit…

Tieto organisaation omasta 
toiminnasta (tunnusluvut):

Jäsenmäärä, osallistujat, talous, 
urheilumenestys, analyysit…

Tieto asiantuntijoiden ja toteuttajien 
näkemyksistä ja kokemuksista:

Reflektiivinen tarkastelu…

Tieto muista

Tieto meistä
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Lähteet

Aarresola, O. 2019. Mutusta seuratoiminnan tietoperustaiseen kehittämiseen? Esitys Liikuntafoorumissa. 

Barends R., ym. 2014. Evidence-Based Management: The Basic Principles. Amsterdam: Center for Evidence-Based Management.



Tiedolla johtaminen
Käsitteellinen viidakko

• Tietojohtaminen: tiedon hallintaa, 
analysointia ja hyödyntämistä 
tutkiva tieteenala

• Tiedon johtaminen: Tiedon määrä, 
hallinta ja laatu → näiden 
johtaminen (Tietopääoma)

• Tiedolla johtaminen: tiedon 
tuottaminen, jakaminen ja 
soveltaminen (Tietovarat)

Silonsaari 2021



Tiedolla johtamisen -taso

Järjestelmä

Organisaatio

Tapahtuma



Tiedolla johtaminen organisaatiossa



Oikeaan tietoon perustuvaa 
menestyksekästä päätöksentekoa



Miten Suomen 

Palloliitossa 

johdetaan tiedolla?



Tiedolla johtamisen -prosessi





Prosessit



Suorituskyky



Sidosryhmien kokemukset



Miten tietoa 

hyödynnetään?

Mitä tietoa meillä on 

olemassa?

• Kilpailuasiantuntijat

• Erotuomariasiantuntijat
• Kilpailu-, sarja- ja 

otteludata

• Erotuomariasetteludata

• Valtakunnalliset kilpailut

• Alueelliset kilpailut

• Erotuomarikoulutukset

• Tulospalvelu

• TASO-hallintajärjestelmä

Kilpailutoiminnan järjestäminen

Erotuomaritoiminnan järjestäminen



Tietotase





Tiedolla 

johtaminen 

seuroille?



Laatujärjestelmä

Seurojen tavoiteohjautuvuuden 

tukeminen
- Uudistunut ja prosessimainen 

Laatujärjestelmä (2021; H. Alho)
- Arvioinnin lisäksi muodostetaan seuran ja 

SPL:n välinen yhteistyöagenda kuluvan 

kalenterivuoden yhteydenpitoon
- Osa seuroista osallistuu tiiviimpään 

toiminnanohjaukseen (mittarit)

- Seurojen perustehtävä ja strateginen 

suunta keskiössä

198
SEURAA



Huuhkaja- ja Helmaripolku

Suomalaisen jalkapallon yhteinen oppimisen ja 

tiedolla johtamisen alusta pelaajakehityksen tueksi
- Huuhkaja-Helmariliiga → joukkueet ja pelaajat

- Tiedolla johtaminen → seurat

- Seuranta | tiedon keräämistä, käsittelyä ja 

käyttöönottoa valmennusarjessa

- Tukiprosessi | tiedon käyttöönoton koulutusta ja tukea 

>350
SEURAJOUKKUETTA

[H-H-POLKU | H-H-LIIGA]

>600
ILM. PELAAJAA
[H-H-POLKU | H-H-LIIGA]



Muita (uusia) tietovaroja



KIITOS!


