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 Tässä dokumentissa esitellään jalkapalloperheen 

lajeihin liittyviä opinnäytetyöaiheita 

 Aiheet ovat suunta-antavia: mieti, lue, keskustele 

ja kehitä oma aiheesi

 Ennen kuin jatkat, tutustu suomalaisen 

jalkapallon ja futsalin 2020-24 strategiaan täältä

https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/Palloliitto/strategia_2020-24.pdf


 Tutkimus/kirjallisuuskatsaus: Taidon ja pelikäsityksen opettamisen (drilli- ja pelikeskeisen 

opettamisen) tasapaino lasten ja nuorten valmennuksessa   

 Kirjallisuuskatsaus: Liikunnan opetustyylit ja niiden erilaiset käyttötarkoitukset – Opetustyylin valinta 

opetustavoitteiden mukaan

 Valmennuslinjan sisältöjen toteutuminen seuran arkiharjoittelussa  seuranta 

useammassa/valituissa seuroissa

 Maajoukkuedatan analyysi: esim. poikien/tyttöjen maajoukkueiden pelaamisen kehittyminen

 Taidon käsite ja käsitykset Palloliiton eri hallinnonaloilla



 Jalkapallon ja futsalin lajianalyyseihin liittyvät työt

 Nopeus - pelissä tapahtuvat nopeutta vaativat suoritukset (laatu ja tyyppi) - nopeusominaisuuksien 

mittaaminen ja pelaajien taso - parhaat käytännöt ja tuoreimmat ohjeet nopeuden kehittämiseksi-

suomalaisten pelaajien taso ja kehitysnopeus verrattuna kv. huippuihin (lapset, nuoret ja aikuiset)

 Ketteryys/suunnanmuutos- pelissä tapahtuvat ketteryyttä vaativat suoritukset (laatu ja tyyppi)-

ketteryysominaisuuksien mittaaminen ja pelaajien taso- parhaat käytännöt ja tuoreimmat ohjeet 

ketteryyden ja suunnanmuutosnopeuden kehittämiseksi

 Pienpelien rooli ketteryyden kehittämisessä

 Kuormittavuus ja vammojen ennaltaehkäisy / alku- ja loppurutiinit



 Futsalin lajianalyysia täydentävä spurttianalyysi ja siihen soveltuvan analysointikehyksen 

kehittäminen: määrät, nopeudet, tyypilliset lähtöasennot ja –tilanteet

 Miesten futsal-liigan maalianalyysi: maaliin johtaneiden hyökkäysten tyypit ja maalintekotavat

 Seurojen kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta -konseptin laajentaminen futsaliin erikoistuneisiin 

seuroihin: seurojen tukitarpeiden kartoittaminen ja tukitoimenpiteiden suunnittelu

 Futsalin harrastamisen ja kehittämisen esteet ja pullonkaulat



 UEFA Pro -valmentajien sijoittuminen työelämään

• Koulutettujen valmentajien valmennustyössä jatkaminen ja valmentajavaihtuvuus seuroissa

 Tutkimuskatsaus: Erilaisten opetuksen havainnollistamisvälineiden käyttö valmennuksen tukena –

hyödyt, haitat ja minkä ikäisenä pelaajilla valmiudet niiden käyttöön?

 Eroituomareiden päätöksenteko jalkapallossa ja futsalissa



 Palloliiton valmentajakoulutusten saavutettavuus ja –koulutusvaje

 Valmentajakoulutusjärjestelmät eri maissa

 Jalkapallotermistön/-käsitteiden kehittyminen Suomessa

 Valmentamisen filosofiset ja eettiset kysymykset



 Tulevaisuuden huippupelaaja – pelaajakehityksen tulevaisuustutkimus

 Akatemiaympäristöt ja kaksoisurat

 Maajoukkuepelaajien urapolku 

 Pelaajien ajankäyttö



 Tutkimuskatsaus: Sinnikkyyden vahvistaminen lasten ja nuorten valmennuksessa (esim. Growth

Mindset –ajattelutapaa vahvistamalla)

 Kirjallisuus/tutkimuskatsaus: Urheilun henkisen valmennuksen edellytykset ja tavoitteet lasten 

valmennuksessa



 Pelaajien jaksaminen ja lopettamisen syyt  jatkuvaan seurantaan, dropout-selvitys

 Lopettamisten syyt tavoitetasoittain (kilpa, haaste, harraste – ”exit”-haastattelu pelaajan 

vanhemmille, sähköpostikysely, lomake syntynee vähällä vaivalla?)  jatkuvaan seurantaan

 Aktiivisten minuuttien/tuntien määrät viikossa, vrt. aktiivisuusmittareiden tai kännyköiden vastaavien 

applikaatioiden tuottama tieto

 Harrastamisen hinnan seuranta (10-, 13- ja 17-vuotiaiden hintatutkimus joka toinen vuosi)

 Pelaajaliikenteen analysointi seuroittain (seuraan siirtyminen toisesta seurasta, seurasta siirtyminen 

toiseen seuraan, seuraan siirtyminen lajin ulkopuolelta, lopettaminen) 



 Säntäilyä vai suunnitelmallista? Päätoimisten seuratyöntekijöiden toimenkuvat paperilla ja 

käytännössä - Toimenkuvat suhteessa seuran strategiaan ja tavoitteisiin

 Urheiluseurojen saama kunnallinen tuki/avustukset paikallistasolla/seuratoiminnan suora tuki

 Jalkapalloseurat kuntien peruspalveluiden tuottajana

 Suurseurojen kasvun heijastuminen paikalliseen/alueelliseen seura- ja kilpailutoimintaan

 Harrastamiskustannusten seuranta ja jatkuvan seurannan edellytykset seuroissa

 Jalkapalloperheen monilajisuuden ja lajikulttuurisen monimuotoistumisen ilmeneminen Palloliitossa



 Rekrytointiprosessit jalkapallossa

 Vanhempien rooli urheiluseurassa / urheiluharrastuksessa

 Seurojen alueellinen sitoutuminen ympäristöön – esim. kumppanukset ja vaikuttaminen 

 Muuttuvat ja orastavat toimenkuvat seuroissa

 Junioriseurojen kansainvälistyminen



 Median murros: miten jalkapallokirjoittelu on muuttunut (esim. juttutyypit)? Verkon/printin/liikkuvan 

kuvan/sosiaalisen median merkitys

 Sosiaalinen media: maajoukkuepelaajien käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa osana 

urheilijabrändin rakentamista

 Mielikuvat suomalaisesta jalkapallosta verrattuna muihin lajeihin

 Kotimaisen jalkapallon seuraaminen ja kulutus. Minkä kanavien kautta jalkapalloa kulutetaan ja millä 

tavoin?



 Naisten SM-sarjan (Naisten liiga; Kansallinen liiga) 50 vuotta (1971-2021)

 Naisten valmennuksen sekä kilpailumallien kehittäminen Suomessa

 Lasten ja nuorten oikeuksia urheiluseuroissa

 Olosuhteet suomalaisessa jalkapallossa

 Tekonurmien mikromuovikuormitusta



 Jalkapallo ja kestävä kehitys

 Jalkapallon mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttajana

 E-jalkapallon kehityspolku Suomessa

 Suomalaisen jalkapallon kaupallistaminen. Millaisia kaupallistettavia mahdollisuuksia jalkapallosta 

löytyy?



 Digitalisaatio jalkapallon eri osa-alueilla: Mahdollisuus vai uhka?

 Datan hyödyntäminen pelaajakehityksessä

 Organisaatioiden tietoon perustuva toiminta jalkapallossa

 Kannattajien kokemukset digitaalisuuden aikakaudella



 Urheilijan ja jalkapalloilijan ammatin arvostus

 Urheilijan työoikeudellinen ja sosio-ekonominen asema

• Naisjalkapalloilijoiden peliuran jatkamisen esteet

• Urheiluseurojen työsopimusosaaminen



 Päätoimisten jalkapallotoimijoiden jaksaminen työtehtävissään

 Urakehitys ja hyvinvointi jalkapallon eri rooleissa
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