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SUOMEN MOOTTORILIITON STRATEGIA 2019-2023 

 
 

1. STRATEGIANTYÖN ALOITTAMINEN JA ETENEMINEN 
 
Vuonna 2017 SML:n hallitus teki päätöksen strategian uudelleen arvioimisesta ja 

uudistamisesta. Edellinen strategiakausi oli päättymässä ja muuttunut 
toimintaympäristö edellytti tilanteen arvioimista. Hallitus nimesi strategiatyöryhmän 

toteuttamaan uudistustyötä. 
 
Tilanteen arvioiminen aloitettiin hallituksen kanssa toteutetun strategiapäivän 

muodossa syksyllä 2017 ja päivän aikana Vierumäen urheiluopiston Pertti Pohjola veti 
läpi strategiapäivän työn käynnistämiseksi. 

 
Työtä jatkettiin lajiryhmille ja luottamushenkilöille suunnatulla kyselyllä, jolla 
kartoitettiin tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden näkemyksiä SML:n tilanteesta.  

 
Kysely laadittiin sähköisenä lomakkeena SML:n verkkosivuille ja kysely koostui 

perinteisestä SWOT –kentästä, joilla kartoitettiin SML:n hyviä ja huonoja osa-alueita 
sekä tärkeimpiä kehitysalueita. Avoimien kysymysten vastauksista laadittiin 

yhteenveto. 
 
Työtä jatkettiin tammikuussa 2018 lajiryhmien seminaariristeilyllä, jonka aikana 

täydennettiin toteutetun kyselyn esille tuomia näkemyksiä. Seminaarin pohjatietona 
käytettiin luottamushenkilöille suunnatun kyselyn yhteenvetoa. Jäsenistölle 

strategiakysely avattiin samoin kysymyksin keväällä 2018.  
 
Tiedonkeruun pohjalta laadittiin yhteenveto SML:n toimintaan liittyvistä näkemyksistä, 

jotka ovat toimineet strategiaryhmän työn tukena. Pohjatyön perusteella on laadittu 
ensimmäinen luonnos uudistetusta strategista, SML:n arvoista ja tärkeimmistä 

painopistealueista tulevalle viisivuotiskaudelle. 
 
 

2. KYSELYT LUOTTAMUSHENKILÖILLE 
 

Lajiryhmissä ja luottamustehtävissä toimivien henkilöiden näkemykset strategian 
linjauksista olivat osittain samansuuntaisia jäsenistön vastausten kanssa. 
Vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa eroja lähinnä siinä, miltä tasolta toimintaa 

arvioitiin. Luottamushenkilöiden syvempi perehtyminen SML:n toimintaan näkyi 
painotetummin business-toimintaan liittyvinä linjauksina, kun taas jäsenistön 

vastauksissa esille nousivat enemmän konkreettisemmat arjen kerhotoimintaan 
liittyvät haasteet.  
 

 
Tärkeimmiksi kehitysalueiksi luottamushenkilöiden vastauksissa erottuivat seuraavat 

aiheet: 
 
               1. Edunvalvonta: Suorituspaikat, ympäristöluvat, yhteiskunta  

 2. Turvallisuus ja ensiapu 
 3. Harrastustoiminta ja jäsenmäärien lisääminen 

 4. Säännöt ja kilpailutoiminta 
 5. Media ja näkyvyys 
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Myös liikennevakuutuskäytännön selvittäminen koettiin jäsenistönlailla ensiarvoisen 
tärkeäksi tulevaisuuden toiminnan varmistamiseksi. 

 
 
Hallituksen jäsenien vastauksissa painoarvoa sai koko moottoriurheilun yhteinen 

näkemys tulevasta.  Vastauksissa esille nousivat olennaisesti seuraavat asiat: 
 

1. SML:n Organisaation työnjaon selkiyttäminen ja byrokratian 
vähentäminen 

2. Ympäristön huomioiminen ja suorituspaikkojen varmistaminen 

3. Harrastamisen kulujen kasvaminen ja ongelman ratkaiseminen 
4. Moottoriurheilun kaupallisuus, Business ja yhteistyö maahantuojien ja 

sponsoreiden kanssa 
5. Järjestötoiminnan tulevaisuus: Vastaavatko SML:n palvelut jäsenistön 

tarpeita? 

 
 

3. KYSELY SML:N JÄSENISTÖLLE 
 

Jäsenistölle suunnattu kysely piti sisällään kolme kysymystä sekä mahdollisuuden 
antaa vapaata palautetta ja näkemyksiä lajiliiton toiminnasta. Tarkoituksena oli saada 
organisaatiossa mukana olevien vastauksille vertailukohtaa SML:n jäsenkerhoissa 

toimivalta jäsenistöltä sekä selvittää toiminnan tärkeitä painopistealueita 
kerhotoimijoiden näkökulmasta.  

 
Kysymykset olivat:  
1. Mainitse 3-5 asiaa, minkä takia SML ja sen toiminta on tärkeää jäsenille?  

2. Mainitse 3-5 asiaa SML toiminnassa, jotka vaativat kehitystä?  
3. Mainitse 3-5 asiaa, jotka ovat SML:n toiminnassa harrastajan näkökulmasta 

hyvin?  
4. Vapaa palaute. 

 

Vastauksista esille nousivat järjestyksessä seuraavat asiat: 
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Mainitse 3-5 tärkeintä asiaa, miksi SML on tärkeä kerholle ja 
harrastajalle 

 

1. Edunvalvonta yhteiskunnan suuntaan (Ensisijaisesti liikennevakuutus ja 
ratojen toiminnan varmistaminen) 

2. Kilpailutoiminta ja KV-toiminta 
3. Sääntöjen ylläpitäminen ja kehittäminen 
4. Koulutustoiminta (toimitsijat ja valmennus) 
5. Harrastustoiminta (harrastustoimina nousi esille myös kohdan 1 

kilpailutoiminnassa) 
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Mitkä asiat SML:n toiminnassa ovat hyvin? 

 

1. Nettisivut 
2. Tiedottaminen ja toimiston palvelut 
3. Sähköisen Motti-palvelun rakentaminen ja kehittäminen 
4. Säännöt ja ajajalisenssi 
5. Toimitsijakoulutus 
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Mitä asioita SML:n asiassa tulisi kehittää? 

 

1. Liikennevakuutuskäytännön ratkaiseminen (ehdottomasti tärkein asia 
kyselyn perusteella) 

2. Motti-järjestelmän kehittäminen toimivaksi  
3. Edunvalvonta  
4. Jäsenistön ja kilpailutoiminnan kustannusten laskeminen 
5. KV-tuki ajajille ja kilpailunjärjestäjille 

 
 

 
 

 
 
 

 
3.1 Vapaa palaute 
 

Kyselyn vapaan palautteen kenttä nosti esille moninaista palautetta, mutta 
merkittävimpänä viestinä vastausten perusteella voi linjata sen, että liiton 

toiminta koettiin jäsenistön näkökulmasta etäiseksi, kun ajatellaan kerhoissa 
viikoittain toteutettavaa harrastus- ja järjestötoimintaa.  
 

Myös liikennevakuutuskäytännön ratkaiseminen sekä turhan byrokratian 
poistaminen yhdessä harrastamisen ja kilpailutoiminnan kulujen pienentämisen 

kanssa, nousivat selvästi suurimmiksi huolenaiheiksi jäsenistön piirissä.  
 
SML koettiin etäiseksi toimijaksi, jonka vaikutus päivittäiseen toimintaan ja 

jäsenistön tukemiseen oli merkitykseltään pieni kuluihin nähden. SML koettiin 
kärjistetysti enemmän toimintaa hankaloittavaksi, kuin sitä mahdollistavaksi 

tahoksi. 
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Kuva: Kyselyn vapaa palaute 

 
 

 
3.2 Pohjatiedon huomioiminen strategiatyössä 

 
Kerätyn pohjatiedon perusteella on strategiaan tehty tarkennuksia tulevien 
vuosien toiminnan kehittämiseksi sekä määritelty yleisellä tasolla tärkeimmät 

painopistealueet.  
 

Vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja budjettien kirjausten tulisi perustua 
kirjattuihin strategisiin linjauksiin sekä määriteltyihin arvoihin. 
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4. SML:n ARVOT  

 
Strategiatyön ja koko SML:n toiminnan tulee perustua yhteisesti määritellyille ja 

hyväksytyille arvoille, joiden katsotaan tukevan SML:n ja sen jäsenien toteuttamaa 
toimintaa. Arvojen ymmärtäminen henkilöstä riippumatta samalla tavalla, ei ole aina 
itsestään selvää ja jotta yhteiselle toimintalinjalle voidaan luoda perusta, on hyvä 

avata tarkemmin sitä, mitä yksittäisellä arvolla käytännössä tarkoitetaan. SML:n 
toimiston henkilökunta toimii esimerkkinä luottamushenkilölle ja muulle jäsenistölle 

arvojen mukaisen toiminnan osalta.  
 
Arvokeskustelu itsessään ei muuta toimintaa, vaan muutos tulee toimintaa 

toteuttavien henkilöiden ja harrastajien kautta heidän sitoutuessaan toimimaan 
yhdessä sovituin linjauksin. Tästä syystä arvojen auki kirjoittaminen on tärkeää, jotta 

yhteisen arvomaailman ymmärtäminen ja toteuttaminen on mahdollista. 
 
SML:n arvot: 

 
1. Muutosvalmius ja tiedolla johtaminen 

2. Oikeudenmukaisuus 
3. Avoimuus 

4. Kestävän kehityksen huomioiminen 
5. Turvallinen moottoriurheilu 
6. Eettisesti kestävä urheilu 

 
 

4.1 Muutosvalmius ja tiedolla johtaminen 
 

SML:n toiminnan muutosvalmius kuvaa liiton kykyä tehdä merkittäviä, 

ennakkoluulottomia ja toimintaa muuttavia päätöksiä nopeallakin aikavälillä. 
Päätösten tekoon liittyy olennaisesti tiedolla johtaminen. Toisin sanoen 

päätösten perustuminen tutkittuun tietoon, ei ”Musta tuntuu” -tietoon.  
Muutosvalmius tarkoittaa myös aktiivista ja avointa tehtyjen päätösten 
uudelleenarviointia tarpeen ja muuttuneen tilanteen niin vaatiessa. 

 
Tiedolla johtamisen olennainen osa on tiedon hankkiminen ja on pohdittava 

miten SML tulevaisuudessa kerää ja analysoi tietoa ja reagoi tarpeen mukaan 
kentän tarpeisiin. Tärkeää on pystyä tarkastelemaan toteutettavaa toimintaa 
oman henkilökohtaisen mielipiteen ulkopuolelta.   

 
Vanhojen ja tarpeettomien käytäntöjen purkaminen ja uusien rakentaminen 

tulee onnistua tarpeen vaatiessa nopeasti ja jokaiselle vaatimukselle ja 
byrokratialle pitää löytyä konkreettinen peruste. On tärkeää määritellä miten 
lomakkeiden ja sähköisten järjestelmien keräämää tietoa käytetään edelleen. 

Jos tietoa ei käytetä tai vaadittuja tietoja ei analysoida, on hyvä pohtia 
kannattaako tietoja vaatia ollenkaan? 

 
Organisaation tulee kehittyä yhteistyötä tukevaan suuntaan ja toimintamallin 
pitää rohkaista mukana olevia ihmisiä aloitteellisuuteen - tekemään ja 

toteuttamaan ideoita ja hankkeita, jotka he kokevat mieluisiksi.  
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4.2 Oikeudenmukaisuus 

 
Toiminnassa noudatetaan SML:n sääntöjä sekä jäsenkerhojen hyväksymiä omia 

yhdistyssääntöjä sekä Suomen lakeja. Tämä koskee SML:n toimistoa, kaikkia 
SML:n jäseniä sekä luottamustehtävissä toimivia henkilöitä ja yksittäisiä 
harrastajia. Kaikki toiminnassa mukana olevat ovat tasa-arvoisia sääntöjen 

edessä. Kilpailutoiminnan tulee perustua urheilullisuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen kaikilla tasoilla. 

 
Luottamustehtävissä toimivien henkilöiden tulee pystyä tekemään päätöksiä 
koko moottoriurheilun etua ja kehitystä ajatellen, oikeudenmukaisuutta ja tasa-

arvoa painottaen. 
 

 
  4.3 Avoimuus  

 

Avoimuus on arvona tulkittavissa monella eri tavalla riippuen siitä, kuka 
tulkinnan tekee ja missä yhteydessä arvoa tarkastellaan. Tarkoittaako avoimuus 

asioista tiedottamista vai yhdistyksen koko toimintamallin ja päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä vai jotain muuta? 

 
Turun yliopisto määrittelee omissa arvoissaan avoimuutta edistävää ja toisaalta 
avoimuutta tuhoavaa toimintaa seuraavasti: 

 
  Avoimuutta edistää 

+ avoin palaute molempiin suuntiin  
+ vaikeidenkin asioiden esille ottaminen ja käsittely 
+ päätöksenteon läpinäkyvyys 
+ aktiivinen osallistuminen vuoropuheluun erilaisten ihmisten kanssa 

+ erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen 

Avoimuutta tuhoaa 

- tiedon panttaaminen ja asioiden salailu, tietoa käytetään vallan välineenä  
- asioista viestiminen vain sisäpiireissä ja klikeissä 

- kuunnellaan vain joidenkin mielipiteitä 
- raja-aidat, ulkopuolinen ei kiinnosta, ’not invented here’ -ajattelu 

- tiedon ja viestinnän puutteellisuus 

Silloin, kun päätöksiä tai kirjauksia ei haluta julkaista, on hyvä kysyä miksi 
julkaiseminen ei olisi sopivaa? Käytännössä pöytäkirjojen esitykset ja päätökset 
pitää pystyä julkaisemaan koko jäsenistölle ja päätökset pitää pystyä 

perustelemaan.  

Päätöksen tekijän on kannettava vastuu omasta päätöksestään ja tarvittaessa 
vastattava tiedusteluihin päätöksen perusteista. Myös tiedustelun esittäjän on 

pystyttävä arvioimaan avoimesti annettua perustelua ennen sen mahdollista 
tuomitsemista. Annetun tiedon pitää olla todenmukaista ja jäsenistön sekä 

luottamushenkilöiden näkökulmasta ymmärrettävässä muodossa  
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Toiminnasta tiedottamisen on oltava säännöllistä ja kaikkien saatavilla. Jäseniltä 

voidaan vaatia aktiivisuutta lajiliittotoimintaan osallistumisessa ja tiedon 
etsimisessä, mutta tiedonjakamisen tulisi mahdollistaa helppo tiedon löytäminen.  

 

4.4 Kestävän kehityksen huomioiminen 
 

Kestävän kehityksen huomioiminen on ympäristön huomioimista, mutta myös 
koko moottoriurheilun laajempaa kestävän kehityksen huomioimista suhteessa 
yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Ympäristön näkökulmasta kestävän kehityksen 

toteutumisessa kyse on yksinkertaisista toimenpiteistä kuten meluntorjunnasta, 
maapohjan suojelusta ja suurelta osin ihmisten asenteista sekä niiden 

muuttamisesta entistä enemmän ympäristöä huomioivaan suuntaan. 
 
Kestävä kehitys käsittää perinteisten ympäristöasioiden lisäksi myös 

moottoriurheilun muita osa-alueita, joiden tulee rakentua tulevaisuuden 
toiminnan kannalta kestävälle pohjalle. Näitä muita yksilöityjä näkökulmia 

tullaan määrittelemään tarkemmin tulevina vuosina Kestävän kehityksen 
työryhmän toimesta. 
 

Ympäristön huomioimiseen liittyvät toimenpiteet ovat luonnollinen osa 
harjoittelua ja kilpailemista niin osallistujan kuin myös kilpailun tai tapahtuman 

järjestäjän näkökulmasta ja niihin tulisi kiinnittää huomiota kaikessa 
toiminnassa.  
 

 
4.5 Turvallinen moottoriurheilu 

 
Turvallisuus käsittää perinteisen, harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvän fyysisen 
turvallisuuden lisäksi myös henkisen turvallisuuden tunteen. Tämä korostuu 

erityisesti nuorisotoiminnassa. Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa 
asennekasvatuksella, ohjeilla ja materiaaleilla, turvallisilla rataprofiileilla, hyvillä 

varusteilla ja toimivalla kalustolla katsojat, ajajat, toimitsijat ja 
huoltohenkilökunta huomioiden. 
 

Harrastajan kokema turvallisuus ei aina ole tiedossa ja on tärkeää pyrkiä 
varmistamaan, että moottoriurheiluun liitetään olennaisesti myös henkinen 

turvallisuuden tunne mitä tukevat muun muassa osaavat valmentajat, oikein 
käyttäytyvät vanhemmat ja toisesta huolehtimisen ilmapiiri.  
  

 
4.6 Puhdas ja eettisesti kestävä moottoriurheilu 

 
SML on sitoutunut toiminnassaan SUEK:n (www.suek.fi) linjauksiin eettisesti 

kestävästä urheilusta. Käsite pitää sisällään dopingin vastaisen työn ja puhtaalla 
moottoriurheilulla tarkoitetaan SML:n antidopingohjelman mukaista toimintaa ja 
siitä viestimistä.  

 
Eettisesti kestävän urheilun määritelmään sisältyy myös tulosmanipuloinnin 

ehkäiseminen ja katsojien turvallisuus. SML:n toiminnassa huomioitavaa on tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus, josta on määritelty tarkemmin SML:n omassa 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka löytyy verkkosivuilta. 
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Syrjintää, tai suosimista ei saa esiintyä ja SML:n toiminnassa sitoudutaan SML:n 
verkkosivuilla julkaistun tasa-arvostrategian linjauksiin. 

 
 

5. TOIMINNAN SUUNTA 2023 

 
Yhteinen Suomen Moottoriliitto ry. SML koetaan tärkeäksi ja jäsenkerhojen etuja 

ajavaksi moottoriurheilijan lajiliitoksi ja jonka toiminta nähdään hyödylliseksi 
urheilijan, harrastajan, kilpailijan, katsojan, toimitsijan ja kilpailunjärjestäjän 
näkökulmasta.  

 
Strategiakauden tavoitteena on erityisesti lähestyä jäsenistöä, vähentää byrokratiaa, 

ja vahvistaa jäsenistön näkemystä moottoriurheilua tukevasta lajiliitosta. 
 
Moottoriurheilun harrastamisella ja seuraamisella tavoitellaan elämyksiä ja nautintoa 

ja SML:n työn tulee helpottaa moottoriurheilun järjestämistä ja harrastamista. SML:n 
jäsenyyden tulee olla myös yhteiskunnallisesti hyväksytty ja paras väylä Suomessa 

moottoriurheilun pariin. 
 

5.1 Näkemys SML:n toiminnan tarkoituksesta (Missio) 
 
SML toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteistyökumppanina ja toiminnan 

kehittäjänä. SML auttaa kerhoja moottoriurheilun toteuttamisessa ja 
mahdollistaa koko perheen harrastus- ja kilpailutoiminnan. Laadukkaan 

kerhotoiminnan lisäksi SML liitetään vahvasti myös kansainväliseen 
moottoriurheiluun ja menestykseen.  
 

 
5.2 Näkemys tulevaisuuden SML:sta (Visio) 

 
 
SML on luotettava ja jäsenistöä lähellä oleva yhteiskunnallisesti vaikuttava 

urheilun lajiliitto, joka tunnetaan menestyneistä urheilijoista sekä laadukkaasta, 
elämyksellisestä ja eettisesti sekä ekologisesti kestävästä ja yhdenvertaisesta 

nuoriso- harraste- ja kilpaurheilutoiminnasta.  
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6. TOIMINNAN PÄÄKEHITYSALUEET VUOSILLE 2019-2023:  

 
Strategisten linjausten toteuttaminen vaatii vuosittaista budjetointia ja 

toimintasuunnitelmaa, joissa määritellään strategiaa tarkemmat toimenpiteet tulevalle 
toimintavuodelle.  
 

Vuosittaisessa suunnittelussa tulee painottaa seuraavia pääkehitysalueita. 
Kehitysalueiden määrittelyt ohjeistavat myös luottamushenkilöitä ja toimistoa 

vuosittaisessa päätöksenteossa ja ohjaavat pohtimaan aiheisiin liittyviä toimenpiteitä 
kunkin toiminta-alueen osalta.  

 

Pääkehitysalueet strategiakaudella ovat: 
 

- Edunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttaminen  
- Harrastetoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen 
- SML:n Organisaation kehittäminen ja selkeä työnjako 

- Verkkopalveluiden ja viestinnän kehittäminen  
- Valmennusjärjestelmän uudistaminen 

- Kestävän kehityksen huomioiminen  
- Turvallisuus 

- SML:n toimiston palvelut ja priorisointi 
- SML:n edustus kansainvälisissä lajiliitoissa 
- Arvokilpailut ja niiden järjestäminen 

- Tiedon kerääminen   
 

 
6.1 Edunvalvonta ja yhteiskuntavaikuttaminen  
 

Edunvalvonta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vaatimukset ovat nousseet 
yhdeksi SML:n toiminnan tärkeimmistä vaatimuksista. Strategiakauden aikana 

vahvistetaan liiton verkostoa lainsäätäjien, ympäristön suojeluun liittyvien 
viranomaistahojen sekä moottoriurheiluun liittyvien yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kanssa. 

 
SML on aktiivisesti mukana vaikuttamassa erilaisiin moottoriurheiluun liittyviin 

yhteiskunnallisiin päätöksiin. SML pyrkii luomaan hyvän yhteistyömallin eri 
viranomaistahojen kanssa.  
 

Erityisiä painopistealueita ovat: 
 

1. Liikennevakuutuskäytäntö ja sen ratkaiseminen 
2. Ympäristöluvat ja MLL:n mukaiset luvat sekä yhteistyö 
3. Kaavoitus 

 
Aktiivisella yhteiskunnallisella vaikuttamisella, yhteistyössä seurojen kanssa, SML 

pyrkii varmistamaan monipuoliset harrastusolosuhteet ympäri Suomea. SML on 
myös mukana uusien merkittävien valtakunnallisten suorituspaikkojen 
rakentamiseen liittyvässä valmistelussa. 
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6.1.1 Liikennevakuutuskäytännön ratkaiseminen 

 
Strategiakauden ensisijainen tavoite on pyrkiä selvittämään epäselvää 

liikennevakuutuskäytäntöä. Moottoriurheilun järjestämisen ja harrastamisen 
suurimpia ongelma on liikennevakuutusten ja vakuuttamisvelvoitteen 
epäselvyys.  

 
  

6.2 Harrastetoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen 
 
SML:n toiminnassa kehitystoimenpiteitä tulee suunnata harrastamista 

mahdollistaviin ja byrokratiaa vähentäviin toimiin. Myös imagollisesti on tärkeää, 
että SML koetaan toiminnan mahdollistajaksi, ei hankaloittajaksi.  

 
Kilpailujärjestelmän uudelleen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia kerhotason 
yhteistyölle ja kevyempien kilpailuformaattien toteuttamiselle. Vanhempien 

ikäluokkien kasvu luo uudenlaista harrastamisen tarvetta ja SML:n 
kilpailurakenteen läpikäyminen on tärkeää harrastusmahdollisuuksien 

kartoittamiseksi ja kehittämiseksi.  
 

Kaikki moottoripyöräilijät ja –kelkkailijat eivät halua itse kilpailla, mutta haluavat 
kuitenkin olla mukana hyvin organisoidussa, laadukkaassa, nautittavassa ja 
elämyksellisessä moottoripyöräilyn ja -kelkkailun harrastustoiminnassa. SML:n 

tehtävänä on edistää tällaisen hyvän harrastustoiminnan järjestämistä. Laaja ja 
sitoutunut harrastajakunta mahdollistaa aktiivisen kerhotyön ja sitä kautta 

korkeatasoisen kilpailutoiminnan. Racing for Fun –toimintaa kehitetään edelleen. 
 
Kilpailutapahtumien sujuva ja turvallinen eteneminen on kiinni selkeistä 

säännöistä ja asiansa osaavista toimitsijoista. Sääntöjen selkeyttä ja 
ymmärrettävyyttä pitää lisätä. Toimitsijoiden koulutuksessa tulee entistä 

enemmän korostaa urheilu- ja lajisäännöstön noudattamisen vaikutusta 
oikeudenmukaiseen ja laadukkaaseen kilpailutapahtumaan.  
 

 
6.3 SML:n organisaatio ja selkeä työnjako 

 
Tehokkaan ja muutosvalmiin organisaation toiminta vaatii selkeää työnjakoa ja 
vastuualueita, joiden pohjalta toimintaa toteutetaan. Erityisen tärkeää on 

luottamusjohdon eli hallituksen ja operatiivisen toimintaa toteuttavan SML:n 
toimiston välinen luottamus tehtävänannossa. 

 
Toimintaympäristön muutoksiin on pysyttävä reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti 
ja se vaatii riittävän nopeaa asioiden käsittelyä ja työnjakoa. Tähän päästään 

tehostamalla hallituksen ja toimiston välistä avoimuutta ja tiedonvaihtoa. 
Työtehtävien selkeä määrittely ja vastuunjako ovat osa toiminnan kehittämistä.  
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6.4 Verkkopalveluiden ja viestinnän kehittäminen 

 
Verkkopalveluiden tärkein kehityskohde on MOTTI-jäsenpalvelu sekä sen 

tarjoamat kilpailutoimintaan ja jäsenpalveluihin liittyvät työkalut. Motti-palvelun 
laajat ominaisuudet otetaan asteittain käyttöön prioriteettijärjestyksessä. 
 

Viestinnän toimet jaetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen. Ulkoisen 
viestinnän tavoitteena on moottoripyörä- ja moottorikelkkaurheilun 

kiinnostavuus ja näkyminen valtakunnallisessa ja alueellisessa mediassa urheilun 
pääuutisten joukossa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi SML rakentaa 
johdonmukaisen viestintäsuunnitelman, joka yhdistää toimiston toteuttaman 

viestinnän ja MuTV:n viestinnän selkeällä työnjaolla ja yhteistyöllä.  
 

Viestinnällä pyritään parantamaan SML:n imagoa jakamalla tehokkaammin tietoa 
toteutetuista toimenpiteistä muun muassa edunvalvonnan osalta. 
 

 
6.5 Valmennusjärjestelmän uudistaminen  

 
SML rakentaa toimivan ja innostavan valmennusjärjestelmän, jossa selkeästi 

erotellaan kerhotason valmennus ja toisaalta SML:n johtama, kansainväliseen 
menestykseen tähtäävä valmennus. SML:n toteuttama huipputason valmennus 
kohdistetaan entistä tarkemmin tavoitteelliseen valmennukseen tähtääville 

lupaaville huippu-urheilijoille ja alemman tason valmennus toteutetaan 
kerhovalmentajien toimesta osana kerhotoimintaa. 

 
Pitkän aikavälin tavoitteena on, että jokaiselle tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti 
valmentautuvalle ajajalle pystyttäisiin kerhossa osoittamaan oma valmentaja, 

joka saa tukea SML:n vastuuvalmentajalta. 
 

Valmennuksen yhteydessä hyödynnetään aktiivisesti ympäri Suomea toimivia 
urheilija-akatemioita ja niiden tarjoamia paikallisia palveluja kokonaisvaltaisen 

Urheilijan Polun laatimiseksi. 
 
Strategiakauden yhtenä keskeisenä tavoitteena on maajoukkuetoiminnan 

toteuttaminen ja uudistaminen nykytilanteen edellyttämällä tavalla. 
 

 
  Nuorisovalmennuksen tärkeitä tavoitteita ovat 
 

 Akatemia-yhteistyö 
 Lajivalmentajien määrän lisääminen kerhoissa 

 Henkilökohtaisten valmentajien määrän lisääminen 
 Selkeä SML-johtoinen huippu-urheiluvalmennus 
 Huippu-urheilijoiden leiritys ja testaus 

 Urheilijanpolku ja sen kehittäminen 
Aluevalmennus osana kerhotason valmennusta 
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6.6 Kestävän kehityksen huomioiminen  

 
Ympäristötyötä laajennetaan käsittämään suurempi kestävän kehityksen 

kokonaisuus. SML seuraa aktiivisesti ympäristöasioita ja niihin liittyviä 
vaatimuksia, mutta ympäristöä tarkastellaan myös laajempana kokonaisuutena. 
Kilpailutoiminnan lisäksi jäsenkerhojen harrastustoimintaa ohjataan 

huomioimaan yhä paremmin ympäristön vaatimukset. Myös sähköllä toimivaan 
kalustoon liittyviä sääntöjä kehitetään toiminnan lisäämiseksi ja 

mahdollistamiseksi. 
 
SML pyrkii turvaamaan SML:n alaisten moottoriurheilulajien laajat harrastamis- 

ja kilpailemismahdollisuudet sekä vahvistamaan moottoriurheilun imagoa 
kestävän kehityksen huomioivana urheilu- ja harrastusmuotona. 

 
SML neuvoo ja kouluttaa jäsenseuroja ja toimitsijoita ympäristöasioissa ja 
toimintaa linjaa SML:n Kestävän kehityksen työryhmä. 

 
 

6.7 Turvallisuus 
 

Moottoriurheilu mielletään yleisellä tasolla vaaralliseksi harrastukseksi. 
Turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden kehittämisellä tavoitellaan yleisön, 
toimitsijoiden ja ajajien turvallisuuden parantamista kilpailu- ja 

harjoittelutilanteissa. Moottoriurheilun turvallisuutta pitää parantaa 
systemaattisesti koulutusten ja materiaalien muodossa. 

 
Asennekasvatus on tärkeä kerhotason turvallisuutta parantava asia ja SML:n 
materiaalien ja koulutusten tulee tukea kerhotason koulutusta. Lisäksi SML on 

edelläkävijänä kehittämässä moottoriurheilun turvallisuutta sääntöjen, 
suojavarusteiden ja suorituspaikkojen osalta. Turvallisuus on olennainen osa 

kaikkea moottoriurheilua. 
 
 

6.8 SML:n toimiston palvelut ja priorisointi 
 

Kaikkien strategiassa mainittujen tavoitteiden mahdollistamiseksi parannetaan 
jäsenille tarjottavien palvelujen tarjontaa ja mahdollisuuksien mukaan myös 
hinta-laatusuhdetta. Palvelujen priorisointi takaa työresurssien tehokkaan 

käytön.  
 

SML:n tarjoamien palvelujen tulee kohdistua suoraan kerhojen tarpeisiin. 
Tarpeiden kartoittaminen ja priorisointi tulee perustua tutkittuun tietoon. 
Toimiston resurssien kohdentaminen suunnitellaan siten, että resurssit 

kohdistuvat vuosittain tunnistettuihin tärkeimpiin kehityskohteisiin.  
 

 
6.9 Arvokilpailut ja niiden järjestäminen 
 

SML pyrkii mahdollistamaan laadukkaiden arvokilpailujen järjestämisen 
Suomessa. Arvokisojen järjestämisessä markkinointi-, myynti- ja viestintätyössä 

käytetään yhteistyökumppaneita, kuten SML:n omistamaa Finmotorace Oy.tä.  
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SML:n tukimuodoista laaditaan toimintamalleja, jotka tarjoavat apua EC-, EM-, ja 

MM -tason kilpailuja järjestäville kerhoille. Kilpailukohtaisen, SML:n johtaman 
ohjausryhmän perustamisen tarvetta selvitetään kilpailukohtaisesti ja laaditaan 

selkeä ohjeistus kansainvälisiä kilpailuja järjestäville kerhoille kannattavan ja 
laadukkaan kilpailun läpiviemiseksi. 

 

 
6.10 SML:n edustus kansainvälisissä lajiliitoissa FIM ja FIM Europe 

 
SML on perinteisesti ollut aktiivinen jäsen FIM:n ja FIM Europen 

toiminnassa. SML pyrkii strategiakaudelle edelleen toimimaan aktiivisesti 

kv-liittojen toiminnassa ja esittää aina ehdokkaita mukaan liittojen 
luottamustehtäviin. Aktiivinen vaikuttaminen FIM:n ja FIM Europen 

toiminnassa tarjoaa viimeisimmän tiedon kansainvälisen moottoriurheilun 
huipulta ja antaa mahdollisuuden myös vaikuttaa moottoriurheiluyhteisön 

kehittymiseen. Osallistuminen vahvistaa myös Suomen asemaa ja avaa 
mahdollisuuksia kansainvälisten kilpailujen järjestämiselle Suomessa.  
 
 
6.11 Tiedon kerääminen  
 

Tiedolla johtaminen vaatii systemaattista ja jatkuvaa tiedonkeräämistä ja tiedon 
analysoimista tehtävien päätösten tueksi. Tiedonkeruumenetelmät ja niiden 

soveltuvuus SML:n käyttöön on selvitettävä ja valittava resurssivaatimuksiltaan 
hyvin SML:n toimintaan soveltuvat menetelmät jäsenistön tarpeiden 
selvittämiseksi ja toimenpiteiden vaikuttavuuden kartoittamiseksi. Vaikuttavuutta 

mitataan erikseen valituin mittarein, jotka sopivat kunkin toiminnan 
mittaamiseen kohtuullisin resurssein. 

 
Tiedon kerääminen tulee rakentaa joustavaksi ja toimivaksi osaksi vuosittaista 
toimintaa ja tiedon tulee palvella hallituksen ja operatiivisen työn tekoa. Tiedon 

analysoimisen tulee olla helppoa ja nopeaa. 
 

 
7. STRATEGIATYÖN ETENEMINEN JA ESITTELY 

 
Strategiatyö on esitelty SML:n hallitukselle marraskuussa 2018. 

Lausuntokierroksen läpikäynyt strategia esiteltiin lajiryhmille SML:n 
lajiryhmäseminaarissa tammikuussa 2019. Jäsenistölle strategia esiteltiin 

vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa 2019 ja lopullisesti strategia 
esiteltiin SML:n lajipäivillä Oulussa 4.10.2019 ja Hämeenlinnassa 

19.10.2019.  
 

 


