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1. Järjestöjohdon osaamisohjelman lähtökohdat ja toteutus

1.1. Osaamisohjelman tavoitteet 

Järjestöjohdon osaamisohjelman tarkoituksena on tukea SLU:n jäsenjärjestöjen luotta-
mus- ja operatiivista johtoa näiden käytännön johtamistyössä. Johdon tarpeista lähtien 
osaamisohjelmassa luodaan liikuntajärjestöjen johtajille mahdollisuuksia henkilökohtai-
seen johtamisensa kehittämiseen. 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa liikuntajärjestöjen johtajien uskoa tekemäänsä arvok-
kaaseen työhön, nostaa liikuntajärjestöjen johtamisen arvostusta ja tarjota käytännön 
ratkaisuja liikunta- ja urheiluaatteen sekä siihen liittyvän kansalaistoiminnan johtamiseen. 
Ohjelman alkuvaiheessa ratkaisevaa on onnistuminen SLU-yhteisön sisällä, mutta 
myöhemmässä vaiheessa luotavan johtamismallin tuella johtamisohjelmaa voidaan 
markkinoida myös muille kansalaisjärjestöille.

Ohjelma tukee järjestöjen johtamisen kehittymistä SLU:n valintojen näkökulmasta, joita 
ovat liikunta turvallisena harrastuksena ja elämäntapana lapsille ja nuorille, yhteisöllisyy-
den lisääminen, toisista välittäminen ja yhdessä tekeminen SLU-yhteisössä, ratkaisut 
terveyden aikapommeihin sekä eettisesti kestävä, menestyvä ja viihteellinen huippu-
osaaminen. JOS-ohjelma on osa SLU:n laajempaa ohjelmatyötä, jolla luodaan yhteistä 
suuntaa liikunnan kansanliikkeelle.

Johtamisohjelman järjestämisen lähtökohtana on järjestöjohdon tarpeiden kartoitus. 
Ohjelman ensi  vaiheessa on kevään 2006 aikana haastateltu 42 SLU:n jäsenjärjestöjen 
toiminnanjohtajaa. Lisäksi on selvitetty ja selvitetään olemassa olevaa koulutustarjontaa, 
mahdollisia kumppaneita ohjelman toteutuksessa sekä rahoituslähteitä. Syksystä 2006 
lähtien paneudutaan jäsenjärjestöjen luottamusjohdon tarpeisiin osaamisen kehittämi-
sessä.

Ensivaiheen kartoituksen pohjalta on tehty suosituksia osaamisohjelman käytännön 
toteuttamiseksi. Tältä pohjalta järjestöjohtoa ohjataan olemassa olevan tai järjestettävän 
(räätälöitävän) koulutuksen pariin, kannustaan, tuetaan ja koordinoidaan järjestöjen 
johdon keskinäistä verkottumista sekä kehitetään saadun palautteen mukaan johtamis-
ohjelman muotoja ja sisältöjä. Ohjelman vastuuhenkilön tehtävänä olisi tarpeiden jatkuva 
tunnistaminen, koulutustarjonnan mahdollisuuksien tunnistaminen sekä järjestöjohdon 
ja koulutusta tarjoavien tahojen yhteensaattaminen.
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1.2. Toiminnanjohtajien haastattelujen keskeiset tulokset

”Nyt on aika laittaa tämä asia kuntoon – tarvetta kyllä on” 
- Kokeneempi järjestöjohtaja

Halukkuus osallistua osaamisen kehittämiseen (koulutukseen)
Halukkuutta osaamisen kehittämiseen on käytännössä kaikilla… !
… Vaikkakin varauksin ajankäytön ja tarjonnan laadun suhteen

Osaamisen kehittämisen resurssit
Keskeinen osallistumisen reunaehto on aika
Käytettävissä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa 

Sisällöt ja toimintatavat
Vertaisten kesken kokemusten ja onnistumisten jakaminen on käyttämätön voima-
vara
Koulutuksen on tuettava arjen johtamisen onnistumista –  koulutuksen on osuttava 
tarpeeseen!
Räätälöityä tarjontaa arjen käytännön ongelmanratkaisuksi –  kaikki koulutus järjestö-
pää edellä
”Ei enää takaisin koulun penkille” (kokeneemmat) – pidemmät ohjelmat uusille ja 
nuoremmille järjestöjohtajille

1.3. Osaamisohjelman työnäky

Osaamisohjelma on jatkuvasti kehittyvä toimintatapa, jossa
Tunnistetaan uusiutuvat tarpeet
Tarjotaan kehittymisen paikkoja
Otetaan vastaan palautetta ja kehitetään ohjelmaa sen mukaan

Järjestöjohtajan kannalta osaamisohjelma
Luo mielekkäitä itsensä kehittäminen tilaisuuksia
Lisää itsetuntemusta johtajana
Auttaa johtajaa (järjestöä) onnistumaan omissa tavoitteissaan

Järjestön kannalta osaamisohjelma
Motivoi henkilöstöä kehittymään
Parantaa järjestön toiminnan laatua (“do the right thing – do the thing right”)
Innostaa, kannustaa ja auttaa jaksamaan 

SLU-yhteisön kannalta osaamisohjelma
Nostaa järjestöjohtamisen arvostusta 
Kasvattaa SLU-yhteisön voimavaroja
Luo yhdessä tekeminen kautta perustaa yhteisön yhteiselle suunnalle

Osaamisohjelma etenee vaiheittain seuraavasti
2006 Työnäky syntyy ja ensiaskeleita otetaan, ohjelman markkinointi alkaa
2007 Ensimmäinen aalto tarjonnassa, toimintamuotoja testataan ja korjataan 
2008 Ohjelma pääsee vauhtiin, tavoitteena synnyttää myös kassavirtaa
2009 Kestävällä vauhdilla eteenpäin, järjestelmä ja toimintatavat vakiintuneet 
2010 on järjestöjohtamisen juhlavuosi SLU:ssa ja miksei muissakin järjestöissä!

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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1.4. Ohjelman onnistumisen edellytyksiä 

Ohjelman onnistumisen edellytyksiä ovat
Arjen johtamisen käytännön tuki – koulutuksen on osuttava tarpeeseen!
Räätälöityä tarjontaa arjen ongelmanratkaisuksi – kaikki koulutus järjestöpää edel-
lä
Hyödyntämättä: kollegoiden kesken jakaminen – keissit, klinikat, benchmarkkaus
Vastuuhenkilö koordinoimaan ja kehittämään ohjelmaa

Pedagoginen idea uudistettava
Järjestöihin soveltumattoman tarjonnan aika on ohi – Aina soveltaminen järjestöi-
hin!
Tarkoittaa velvoitteita kumppaneille sisällön tuottamisessa!
Opitun soveltaminen järjestötoimintaan tai kunkin tilanteeseen (kontekstiin)
Ongelmaratkaisua: ongelma kiinnittää ja motivoi, teoria tukee, antaa eväät analyy-
sille

Reunaehdot osallistumishalukkuudelle tunnistettu
Ei takaisin koulun penkille (varsinkaan kokeneemmat) – JET ja muut laajemmat oh-
jelmat tarpeeseen (varsinkin uudet toiminnanjohtajat)
Käytössä keskimäärin 2 päivää kuukaudessa 
Rajalliset taloudelliset resurssit varsinkin pienillä liitoilla

1.5. Osaamisen kehittämisen sisällöt

Seuraavat aiheet tulivat esiin haastatteluissa arvioidun esiintymistiheyden mukaan:

Henkilöstöjohtaminen (henkilöstö, henkilöstöpolitiikka, henkilöstöhallinto, esimies-
työ).

Ihmisten johtamisen (ihmissuhdetaidot, ongelmatilanteiden ratkaisut, motivoin-
ti) 
Henkilöstöhallinnolliset asiat ja erityisesti niiden juridiikka (työnantajan velvoitteet, 
vastuut, oikeusturva)

Strateginen johtaminen (toimintaympäristön muutoksia ennakoiva johtaminen)
Juridiikka (urheilun oikeudellistuminen, henkilöstöhallinto, sopimukset, kilpailu- ja 
EU-oikeus)
Talous (järjestötoiminnan perustaa)
Johtamisen muut osa-aiheet

Itsen johtaminen (johtajan itsetuntemus, johtamistyylit, jaksaminen, ajankäyttö)
Hallinnollinen johtaminen (lukuisia teemoja, mm. projektijohtaminen ja järjestön 
organisoituminen)

Markkinointi ja viestintä
Vaikuttaminen sidosryhmiin 
Kielitaito ja kansainvälisyys (erityisesti järjestökäsitteistö)

Näiden lisäksi esille on tullut koko joukko erityisiä arjen haasteita, joiden käsittely on 
mielekkäintä vertaisten kesken, ongelmanratkaisun näkökulmasta, toinen toisilta oppien, 
suoraan asiaan käsiksi käyden (esimerkiksi kriisiviestintä, talouden kassavirrat vuosita-
solla, varainhankinnan keinot, henkilöstöjuridiikan erityiskysymykset)

On huomattava, että joskus sisältöjäkin tärkeämpää on arjen johtamisen tuki, käytän-
nössä kokemusten jakaminen, vertaisten henkinen tuki ja ajatusten tuulettaminen.

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

*

*

•
•

•
•

*
*

•
•
•
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1.6. Osaamisen kehittämisen toimintatavat

Huippukohtaamiset 
Toimintaympäristön muutosten päivittäminen huippuluennoitsijoiden tuella
Kerran vuodessa tai kahdessa 
Tukena ennakointiverkosto (kumppanit)

Lounaskohtaamiset 
Erityisteema käytännön toimijoiden ohjastamana (tapaukset; benchmarkkaus)
Vakioaikana esim. joka kuun 1. maanantai tiettyyn kellonaikaan 
Vastuuhenkilö organisoi ja ylläpitää

Verkottuminen  
Pienemmät, kohdennetummat jalkautumiset  (parit, kolmikot, ryhmät)
Kohdennettu tarve, joskus luottamuksellinen teema
Edellisten kohtaamisten tai vastuuhenkilön kautta muodostuminen ja tuki 

Täsmäkoulutus
Johdon ja järjestön erityiset ja kohdennetut tarpeet
Sekä johdon itsetuntemuksen että järjestöorganisaation kehittäminen
Erilainen konsultoiminen ja kehittämistyö
Vastuuhenkilön tehtävänä tarpeiden tunnistaminen ja tarjonnan osoittaminen ja ke-
hittäminen kumppaneiden kanssa

Tutkintoon johtava tai muu tarjontaan perustuva koulutus
Vastuuhenkilön tehtävänä tarjonnan osoittaminen 
Aina räätälöinti ja / tai soveltaminen järjestöjen näkökulmasta
Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat apuna ja oman aktiivisuuden tukeminen

Seniorit tukena
Vanhempien (eläkkeellä olevien) järjestöjohtajien konsulttiapu halukkaille toimin-
nanjohtajille
Kummijärjestelmä tai vastaava tukiverkosto uusille toiminnanjohtajille 

Mentorointi 
Henkilökohtaiset sparraajat (ulkopuoliset)
Itsetuntemuksen kehittäminen

Erityistä: 
Sukupolvenvaihdos ja nuorten tai uusien johtajien tuki (mentorointi; sisäänajo toi-
mintaan ja johdattaminen mukaan verkostoihin)
Luottamusjohdon rekrytointi ja koulutus (periaatteet, suositukset, kriteerit)
Naisten johtamisen tukeminen (rekrytointi, mentorointi)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•



9
Järjestöjohdon osaamisohjelma

1.7. Ohjelman organisoituminen ja vastuuhenkilön rooli

Asialla pitää olla kasvot, osoite, puhelinnumero!

Peruskaava:

 Tarpeiden Tilaisuuksien Palautteen saaminen
 tunnistaminen luominen ja ohjelman kehittäminen

Vastuuhenkilö
Tunnistaa tarpeet ja päivittää niitä – Johto vaihtuu, tarpeet muuttuvat
Luo tilaisuuksia johdon onnistumiselle, itsensä kehittämiselle, kohtaamisille
Saa ja hakee palautetta ja kehittää ohjelman toimintamuotoja sen mukaan

Vastuuhenkilön roolina on luoda edellytyksiä onnistumiselle, pääsääntöisesti kumppanit 
tuottavat varsinaiset sisällöt 

Tietää: kuuntelija, kartoittaja, viestijä – Tunnistaa tarpeet, antaa palautetta
Järjestää: mahdollistaja, järjestelijä, verkottaja – Järjestää ja ylläpitää kehittämisen 
tilaisuuksia, ylläpitää ja päivittää kumppanien verkostoa 
Tukee: kannustaa, tukee, motivoi – Pitää yhteyttä ja kerää palautetta

Ohjelman johto- ja asiantuntijaryhmä
Osaamisohjelmalle perustetaan johtoryhmä
Johtoryhmään ryhmään kootaan johtamisen alan asiantuntijoita
Johtoryhmän tehtävänä on muun muassa tunnistaa johtamisen kehittämisen ajan-
kohtaiset aiheet ja tukea vastuuhenkilöä osaamisohjelman toteuttamisessa

Henkilöstöhallinto
Tarvetta henkilöstöhallinnon järjestämiselle SLU-yhteisössä on –  Vastuuhenkilö luo 
puitteet jäsentyneelle henkilöstöhallinnolle
Vastuuhenkilö kokoaa juridista osaamista järjestöjohtajien tueksi verkottumalla juri-
diikan eri alueiden asiantuntijoiden kanssa – Muodostetaan esim. 5-6 liikuntaa ja 
järjestöjä tuntevan asiantuntijan verkosto, jotka ovat tietyin ehdoin jäsenjärjestöjen 
käytössä
Heidän tuellaan kootaan henkilöstöjuridiikan perusteet osaksi järjestöjohtamisen 
käsikirjaa

Palaute ja kehittäminen
Tärkeintä ohjelman onnistumisen kannalta on saada tarpeet ja tarjonta kohtaa-
maan
Tarpeissa ja tarjonnassa ajan tasalla pysyminen keskeistä ohjelman toimivuudelle
Muuttuvat tarpeet ja vaihtuva henkilöstö edellyttävät ohjelman jatkuvaa päivittämis-
tä
Sähköinen ympäristö ja viestintä on tässä tukena
Luodaan tarve-tarjonta-palaute –pankki
Tarvepankki: sähköiset viestit tarpeista tai henkilökohtaiset yhteydet järjestöjoh-
toon
Tarjontapankki: mitä koulutusta tarjolla
Palautepankki: mitä kokemuksia koulutuksesta, mitä ajatuksia ohjelman kehittämi-
sestä.

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
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2. Keskeiset havainnot toiminnanjohtajien haastatteluista

2.1. Haastattelujen toteutus

SLU:n järjestöjohdon osaamisohjelman (JOS) ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin 
SLU:n jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajien (toimitusjohtajien, pääsihteerien tai vastaavien) 
käsityksiä osaamisen kehittämisen tarpeista.

Haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraisesti alunperin 40 jäsenjärjestön toiminnanjoh-
tajaa. Tätä otosta täydennettiin kahdella lisähaastattelulla, joten haastateltavia oli yh-
teensä 42. Yksi vastasi tehtyihin kysymyksiin kirjallisesti. Haastateltuja oli kaikista SLU:n 
jäsenjärjestöjen ryhmistä. 

Haastattelun runkona olivat seuraavat kysymykset:
 Perustiedot: johdon koulutustausta, uran vaiheet ja nykyinen osallistuminen koulu-
tukseen
Halukkuus osaamisen kehittämiseen
Valmius koulutukseen resurssointiin (rahallisesti ja ajallisesti)
Toivomukset koulutuksen sisältöjen ja toimintatapojen suhteen
Järjestöjen johtamisen erityispiirteet 

Haastattelu kohdistui ennen kaikkea toiminnanjohtajiin, mutta samalla kartoitettiin 
henkilöstön ja luottamusjohdon osaamisen kehittämistä. Haastatelluilta kysyttiin myös 
odotuksia SLU:n suuntaan osaamisen kehittämisen osalta. Koska toiminnanjohtaja ja 
puheenjohtaja muodostavat olennaisen työparin järjestön toiminnassa, asetettiin tavoit-
teeksi noin kymmenen haastattelun suorittaminen niin, että mukana oli sekä toiminnan-
johtaja että puheenjohtaja. Käytännön syistä (aikataulut, peruuntumiset) alle puolet näistä 
työparihaastatteluista toteutui. Seuraavassa on kuvattu haastattelujen keskeiset sisällöt. 
Sisältöjä on käytetty edellä kuvattujen suositusten ja toimintamallien pohjana. 

Haastatteluissa esille tulleiden tietojen jäsentämisessä on osittain käytetty kahta luoki-
tusta, liiton kokoa ja toiminnanjohtajan uraa. Liitot on jaettu neljään luokkaa niiden koon, 
tässä tapauksessa henkilöstön määrän mukaan: pienet (0-4 henkilöä), keskisuuret (5-9), 
suuret (10-19) ja megat (20 ja yli). Toiminnanjohtajat on jaettu kolmeen luokkaan sen 
mukaan, mikä on heidän ammatillisen uransa tai taustansa pääsisältö: liikunta-alalla tai 
liikuntajärjestöissä (’liikunta-alan ura’’; liikuntajärjestöt), yksityisellä sektorilla (’yksityisen 
sektorin ura’; yksityiset yritykset) ja julkisella sektorilla toimiminen (’julkisen sektorin ura’; 
kunnallinen liikuntatoimi ja opetustoimi). 

Molemmat luokittelut ja niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset ovat viitteitä antavia, eivät 
absoluuttisia. Liiton koon määrittely on vaikeaa, koska monella liitolla on esimerkiksi 
henkilöstöä alueellisissa organisaatioissa ja osa on ulkoistanut toimintojaan. Monen 
toiminnanjohtajan ura on yhdistelmä kahdesta tai useammasta urasta. Lisäksi luokit-
telujen sisään tulevien tapausten määrä vaihtelee, mikä hankaloittaa vertailukelpoisten 
johtopäätösten tekemistä.

Haastattelut ovat luonteeltaan sellaisia, ettei absoluuttisia lukuja ole käytännössä mahdol-
lista saada. Kaikki esitetyt numerotiedot ovat suuntaan antavia. Numerotietojen, esimer-
kiksi suorien jakaumien sijaan olennaisempana on pidetty jäsentyneen kokonaiskuvan 
muodostamista hyvin heterogeenisesta tarpeiden ja toiveiden kentästä.

1.

2.
3.
4.
5.
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Haastattelujen raportoinnissa käytetään vain nimikettä toiminnanjohtaja. Sillä viitataan 
niin toiminnanjohtajiin, toimitusjohtajiin kuin pääsihteereihinkin. Vastaavasti osaamisen 
kehittämisen rinnalla käytetään käsitettä koulutus, jolla tarkoitetaan laajasti osaamisen 
kehittämistä niin formaalissa kuin epäformaalissa muodossa. Tällöin siihen sisältyy esi-
merkiksi oppilaitosten tutkinto- tai kurssimuotoinen tarjonta, yritysten ja muiden tahojen 
erityisteemoja koskeva täsmäkoulutus, vertaisten (muiden toiminnanjohtajien) muodos-
tamat kokemusten jakamiseen tarkoitetut verkostot ja henkilökohtainen mentorointi. 

2.2. Perustiedot haastatelluista toiminnanjohtajista

2.2.1. Haastateltujen toiminnanjohtajien järjestöt niiden koon mukaan (lukumäärä):

Pienet (0-4 henkilöä) 9 kpl
Keskisuuret (5-9) 11 kpl
Suuret (10-19) 14 kpl
Megat (20 ja yli) 8 kpl (Yhteensä 42)

Eri kokoiset jäsenjärjestöt olivat toisiinsa nähden suhteellisen tasaisesti edustettuina teh-
dyissä haastatteluissa. Toisaalta pienten järjestöjen osuus koko jäsenjärjestökentästä on 
suuri, joten koko jäsenjärjestökenttään suhteutettuna pienet järjestöt ovat tässä otoksessa 
aliedustettuina. Toisaalta valtaosa SLU:n jäsenjärjestöjen palkatusta henkilöstöstä toimii 
haastatteluissa mukana olleissa järjestöissä.

2.2.2. Haastateltujen toiminnanjohtajien ikäjakauma (lukumäärä)

40-luvulla syntyneet 8
50-luvulla 15 
60-luvulla 13 
70-luvulla 6 (Yhteensä 42)

Otoksessa mukana olleiden toiminnanjohtajien ikäjakaumassa on huomionarvoista 
se, 40-luvulla syntyneistä 5 toiminnanjohtajaa ilmoitti haastattelussa valmistautuvansa 
eläkkeelle siirtymiseen. Lähivuosina on siis nähtävissä järjestöjohtajien eläkkeelle siirty-
misen ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen ”tasaisen vauhdin taulukolla” on odotettavissa 
jonkinasteinen tasaannus ennen eläköitymisen toista vaihetta 50-luvulla syntyneiden 
siirtyessä eläkkeelle.

2.2.3. Haastateltujen toiminnanjohtajien ikäjakauma uran mukaan (lukumäärä)

 Liikunta-alan Yksityisen sektorin Julkisen sektorin
 tausta: 19 tausta: 12   tausta: 11

40-luvulla synt. 7 0 1 
50-luvulla   6 4  5
60-luvulla   4 5 4 
70-luvulla 2 3 1
(Yhteensä 42)

Toiminnanjohtajilta kysyttiin heidän uransa päävaiheita, joiden pohjalta urakehitys voitiin 
jakaa kolmeen luokkaan. Haastateltavilla 19:sta oli liikunta-alan tausta, he olivat toimineet 
kokonaan tai suurimman osan uraansa liikunnan ja liikuntajärjestöjen parissa. Kaikilla 
niillä viidellä toiminnanjohtajilla, jotka ilmoittivat suunnittelevansa eläkkeelle siirtymistä, 
oli liikunta-alan tausta. 
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Yksityisen sektorin tausta, toimintaa esimerkiksi pankkimaailmassa tai yksityisissä 
yrityksissä, oli 12 haastatellulla. Jäsenjärjestöjen viimeaikaisissa rekrytoinneissa on 
jonkin verran painottunut ura yksityisellä sektorilta. Julkisen sektorin tausta oli 11 haas-
tatellulla. Julkisen sektorin uralla, kunnallisessa liikuntatoimisessa ja/tai opetustoimessa 
toimineilla oli monella myös aikaisempaa kokemusta liikuntasektorilta. Tälle uralle olikin 
tyypillistä yhdistelmät erilaisista työtehtävistä liikunta-alan tehtävät mukaan lukien. Tähän 
uraan laskettiin myös ne, jotka ovat toimineet tai toimivat järjestöissä, mutta muulla kuin 
liikuntasektorilla.

On huomattava, että lähes kaikilla toiminnanjohtajilla on jonkinlainen kiinnekohta liikun-
taan uran tyypistä riippumatta. He ovat tai ovat olleet itse liikunnan harrastajia, toimineet 
seurassa, järjestön hallituksessa tai muuten olleet tekemisissä liikunnan kanssa.

2.2.4. Haastateltujen toiminnanjohtajien koulutustausta (lukumäärä)

Korkeakoulutason tutkinto
Liikunta-ala 11
Yhteiskunta-ala 11
Kaupallinen/juridinen 7
Luonnontiet/tekninen 2

Opistotason tutkinto
Liikunta-ala 7
Kaupallinen ala 2
Ammatillinen koulutus 2 (Yhteensä 42)

Haastateltujen toiminnanjohtajien koulutustaustan kohdalla liikunta-alan yhteenlaskettu 
korkeakoulu- tai opistotasoinen koulutus on yleisin. Yleinen on myös yhteiskunnallinen 
koulutus, johon on sisällytetty sekä yhteiskuntatieteelliset että opetusalan tutkinnot. 
Kolmantena on kaupallisen alan koulutus. Haastatelluista noin 3/4:lla on yliopisto- tai 
korkeakoulutasoinen koulutus, joten liikuntajärjestöjen johtotehtävissä toimii suhteellisen 
korkeasti koulutettuja toiminnanjohtajia.

2.2.5. Haastateltujen toiminnanjohtajien koulutustausta järjestön koon mukaan 
 (lukumäärä)

 Pienet Keskisuuret Suuret Megat
 (0-4 henk) (5-9) (10-19) (yli 20) Yhteensä

Korkeakoulutaso
Liikunta 4 2 2 3 11
Yhteiskunta 1 3 3 4 11
Kaupal/jurid - 2 4 1 7
Luonn/tekn - - 2 - 2

Opistotaso       
Liikunta 2 3 2 - 7
Kaupall - 1 - 1 2
Ammatillinen 2 - - - 2

Yhteensä 9 11 13 9 Yhteensä 42

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Haastateltujen toiminnanjohtajien koulutustausta suhteessa järjestön kokoon tuo esiin 
kaksi mielenkiintoista piirrettä. Ensinnäkin opistotasoisen tutkinnon suorittaneita toimii 
lähinnä pienissä järjestöissä, kun taas korkeakoulutasoisen, erityisesti yhteiskunnallisen, 
kaupallisen tai juridisen tutkinnon suorittaneet toimivat suurissa tai megakoon järjes-
töissä. Liikunta-alan opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneista suurin osa toimii 
pienissä tai keskisuurissa järjestöissä. Tämä kertonee osaltaan niistä vaatimuksista tai 
odotuksista, joita kohdistuu henkilöstöltään ja taloudeltaan suurissa järjestöissä toimiviin 
toiminnanjohtajiin ja näiden työn sisältöihin.

2.2.6. Haastateltujen toiminnanjohtajien jakauma johtamiskokemuksen mukaan 

Uutena johtajana liikuntajärjestössään (alle 2 vuotta) 8
Jonkin verran kokeneet johtajat (alle 10 v) 13
Kokeneet johtajat (yli 10 v.) 21 (Yhteensä 42)

Järjestöjohtajien johtamiskokemusta arvioitiin haastattelujen pohjalta jakamalla järjestö-
johtajat kolmeen luokkaan. Uusilla johtajilla tarkoitetaan tässä sellaisia toiminnanjohtajia, 
jotka ovat tulleet hiljattain järjestönsä johtoon tai toimineet tehtävässään korkeintaan 
pari vuotta. Jonkin verran kokeneiksi johtajiksi katsottiin ne toiminnanjohtajat, joilla 
oli alle kymmenen vuoden kokemus ja kokeneiksi ne, joilla oli yli kymmenen vuoden 
kokemus. Koska monien toiminnanjohtajien uravaiheet ovat varsin monipolvisia, ovat 
nämä luokittelut varsin karkeita ja niitä koskevat lukumäärät tulkinnanvaraisia ja siten 
vain suuntaan antavia. 

Tärkeää on huomata, että uusi johtaja ei välttämättä ole kokematon johtaja. Kahdeksasta 
uudesta johtajasta kolmella oli johtamiskokemusta muulta sektorilta. Jonkin verran ko-
keneilla johtajilla neljällä oli niinikään johtamiskokemusta muulta sektorilta. Ylipäätään 
on luonnollista, että yksityiseltä sektorilta liikuntajärjestöön tulleilla johtajilla on monilla 
johtamiskokemusta.

2.2.7. Haastateltujen toiminnanjohtajien johtamiskoulutus (arvio)

Ei lainkaan tai hyvin vähän johtamiskoulutusta 7 
Johtamiskoulutusta yksityisellä sektorilla 8  
Johtamiskoulutusta liikunta-alalla (LHT, JET ym.) 10
Muuta koulutusta (yksit. ja julk.tarjoajat) 17 (Yhteensä 42)
    
Toiminnanjohtajat ovat käyneet varsin runsaasti erilaisessa koulutuksessa käytännön 
johtamistyön ohessa. Vain seitsemällä ei ollut mitään johtamiskoulutusta tai sitä oli hyvin 
vähän. Valtaosa on osallistunut erilaiseen yksityisten ja julkisten tahojen tarjoamaan lyhyt-
kestoiseen tai muuhun johtamiseen liittyvään täsmäkoulutukseen. Yksityisen sektorin 
urataustan omaaville toiminnanjohtajille oli ominaista se, että useimmilla heistä heidän 
aikaisempaan johtamisuraansa liittyi pitempiaikaista johtamiskoulutusta. Liikunta-alan 
koulutuk-seen, ennen kaikkea Liikuntahallinnon tutkintoon (LHT), ovat luonnollisesti osal-
listuneet liikunta-alalla pitkään toimineet toiminnanjohtajat, mutta myös muilta sektoreilta 
tulleet ovat täydentäneet näillä koulutuksilla omaa johtamisosaamistaan. Pitempiaikaista 
koulutusta on meneillään kolmella toiminnanjohtajalla (JET, MJK). Valtaosalla ei ole 
käytännössä ollut suunnitteilla konkreettista johtamiseen liittyvää koulutusta.
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2.3. Halukkuus osallistua osaamisen kehittämiseen

Kaiken kaikkiaan toiminnanjohtajat ilmoittivat olevansa halukkaita tai hyvin halukkaita 
osaamisensa kehittämiseen. Vain muutama (4) ilmoitti selkeästi varauksensa, jolloin syinä 
olivat vankaksi koettu johtamisen pohjakoulutus ja kokemus, järjestöorganisaation muu-
tokset tai järjestöorganisaation toiminnan muuten kiireinen vaihe. Myöskään eläkkeelle 
aikovilla toiminnanjohtajilla (5) ei ollut suurta halukkuutta ainakaan pidempiaikaisiin 
koulutustapahtumiin, laadukkaisiin täsmäkoulutuksiin kylläkin. 

Vaikka asenne osaamisen kehittämiselle oli pääsääntöisesti myönteinen, ilmoitti valtaosa 
haastatelluista jonkinlaisia ehtoja koulutukseen lähtemiselle. Esille tuotuja reunaehtoja 
koulutukseen osallistumiselle olivat ennen kaikkea koulutuksen laatu, koulutuksen täs-
määminen käytännön tarpeisiin ja henkilökohtainen ajankäyttö (ks. tarkemmin kohta 
toimintatavat).

Toiminnanjohtajan uran mukaan tarkasteltuna halukkuudessa tuli esiin muutamia reu-
naehtoja tarkentavia seikkoja.

Liikunta-alan ura:

Halukkuutta on pääsääntöisesti kaikilla tässä ryhmässä. Julkilausuttuja varauksia oli kol-
mella toiminnanjohtajalla. Syinä olivat ovat lähinnä järjestöorganisaation muutokset ja 
nii-den aiheuttamat kiireet sekä pienen liiton toiminnanjohtajan työ arjen puristuksissa. 
Valtaosalla tähän ryhmään kuuluneista ilmoitti osallistumiselle reunaehtoja, ennen kaikkea 
koulutuksen laadukkuus ja soveltuminen käytännön johtamistyön ongelmanratkaisuiksi. 
Aika oli tässä ryhmässä kuten muillakin ratkaiseva reunaehto osallistumiselle.

Halukkuudessa poikkeuksen muodostavat kokeneet eläkeikää lähestyvät seniorijohtajat, 
joita on tässä ryhmässä viisi. Tosin hekin ilmoittavat lähes kaikki olevansa halukkaita 
osallistumaan laadukkaisiin ja lyhytaikaisiin koulutustapahtumiin. Tässä ryhmässä nousi 
esille myös mahdollisuus osallistua nuorempien ja miksei muidenkin toiminnanjohtajien 
johtamisen tukemiseen konsultoimalla ja mentoroimalla.

Yksityisen sektorin ura:

Halukkuutta on tässäkin ryhmässä lähes kaikilla. Kehittyminen työssä ja johtamisessa 
nähdään myönteisesti välttämättömänä. Vain yksi toiminnanjohtaja ilmoitti ettei hänellä 
ole kovin suurta motiivia ainakaan laajamittaiseen osaamisen kehittämiseen, syynä 
vankaksi koettu johtamisen pohjakoulutus ja kokemus.

Ylipäätään, jos tässä ryhmässä esitettiin varauksia osaamisen kehittämiselle, tarkoitettiin 
silloin haluttomuutta ”lähteä uudelleen koulun penkille”. Tässä ryhmässä pohjakoulutus 
ja johtamisen kokemus on monilla niin vahvaksi koettu, että yleisen johtamiskoulutuksen 
sijaan järjestöpainotteinen täsmäkoulutus on se mitä kaivataan. Tässä ryhmässä tunnis-
tettiin samoja reunaehtoja kuin edelläkin, koulutuksen laatu ja ajankäyttö.

Julkisen sektorin ura:

Kaikilla tämän ryhmän haastatelluilla oli myönteinen suhtautuminen osaamisen kehittämi-
seen. Muutaman vuoden välein tapahtuvaa uusiutumista ja sen merkitystä korostettiin. 
Hiljattain järjestön johtoon tulleilla on lieviä varauksia osallistumiselle lähinnä siksi, että 
ensin pitää hoitaa oma sisäänajo järjestön toimintaan. Tässä ryhmässä tunnistettiin 
samoja reunaehtoja kuin edelläkin, ennen kaikkea ajankäyttö.
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2.4. Valmius resurssoida osaamisen kehittämiseen

On luonnollista, että koulutukseen käytettyjen resurssien määrä kasvaa järjestön koon 
(henkilöstön ja budjetin) myötä. Tosin merkittävää vaihtelua esiintyy sen suhteen, onko 
koulutukseen erikseen budjetoitu resursseja ja millä tavalla (yhteissumma, tulosyksiköit-
täin, toimihenkilöittäin) ja mitä kaikkea koulutukseen sisällytetään (esimerkiksi henkilöstön 
virkistyspäivät). Tästä syystä alla kuvatut summat ovat vain suuntaa antavia. Varsinkaan 
pienillä liitoilla ei monillakaan ole erikseen koulutukseen varattuja resursseja.

 Pienet Keskisuuret Suuret Megat

Eurot 100-1.000 1.000-5.000 5.000-20.000 10.000-30.000

Aika 2-3 pv/kk 2 pv/kk 1-2 pv/kk) 1-2 pv/kk)
  (2 vko/v) (1-3 vko/v) (1-3 vko / kk)

Haastateltavien ilmoittama koulutukseen käytettävissä oleva raha- ja aikaresurssien 
vaihteluväli  (arvio). Raharesurssi koskee koko henkilöstön koulutusta, ajankäyttö vain 
toiminnanjohtajaa.

Edelleen on huomattava myös, että moni ilmoitti, ettei raha sinänsä ole pääasiallinen tai 
varsinainen ongelma. Koulutuksen resurssoiminen on järjestöissä pääsääntöisesti tarve-
perustaista, jolloin tarvittava resurssi hankitaan ja käytetään sen mukaan mitä tarpeita 
johto tai henkilöstö tuo esille. Monella liitolle koulutukseen tarkoitetut resurssit voivat 
jäädä vuositasolla käyttämättä tai  budjettimomentti tarvittaessa ylitetään.

Liiton koosta riippumatta ajankäyttö oli rahallisia resursseja olennaisempi koulutukseen 
lähtemistä rajoittava tekijä. Peukalosääntönä voi sanoa, että koulutukseen ollaan valmiita 
panostamaan noin kaksi päivää kuukaudessa. Moni haastatelluista ilmoitti, että koulutuk-
sen sisältö ratkaisee lähteekö ylipäätään koulutukseen tai kuinka paljon siihen panostaa 
aikaa. Tässä on huomattava se kriittinen seikka, että johtamiskoulutuksen rinnalla johtajille 
on tarjolla runsaasti myös muuta koulutus-, seminaari- ja kokoustarjontaa.

Tärkeänä pidettiin koulutuksen ajoittamista järjestön vuosirytmissä välttäen kiireisimpiä 
aikoja kuten alkusyksyä ja kevättä. Haastateltujen näkemykset vaihtelivat merkittävästi 
sen suhteen, halutaanko koulutus tiiviimmissä jaksoissa vai silloin tällöin, kuinka pitkiä 
jaksoja koulutus voi kestää kerrallaan ja ollaanko valmiita tekemään etätöitä. Olennaista 
näyttäisi olevan se, että tarjous koulutuksesta tulee riittävän ajoissa ajankäytön suun-
nittelun kannalta ja että koulutus muodostaa jonkinlaisen pitkäjänteisemmän prosessin 
vaikka muodostuisikin yksittäisistä jaksoista.
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2.5. Henkilöstön ja luottamusjohdon osaamisen kehittäminen

Vaikka toiminnanjohtajat ja heidän tarpeensa osaamisen kehittämiseksi olivat haastat-
telujen kohteena, kysyttiin toiminnanjohtajilta näkemyksiä myös järjestön henkilöstön 
ja luottamusjohdon osaamisen kehittämisestä.

Vain muutamalla järjestöllä on varsinainen henkilöstöstrategiaksi luonnehdittava asiakirja 
tai suunnitelma, joka sisältäisi tavoitteita henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Vaikka 
järjestöt tekevät strategista suunnittelua, ei tätä suunnittelua ole ulotettu koskemaan 
henkilöstöä ja osaamisen tarpeita. Strategiseen suunnitteluun sisältyvä järjestöorgani-
saation sisäisten heikkouksien ja vahvuuksien analyysi sitä kuitenkin edellyttäisi.

Sen sijaan valtaosassa järjestöistä käydään kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa. 
Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet tunnistetaan näissä keskusteluissa. Lisäksi 
käytännössä kaikilla järjestöillä henkilöstön kehittäminen on tarveperustaista. Yleensä 
aloite osaamisen kehittämiseen tulee henkilöstöltä, kun mielenkiintoinen tai sopiva 
koulutustarjous on tullut vastaan tai kun tarve sitä vaatii. Henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen toiminnanjohtajat suhtautuivat hyvin myönteisesti. Vaikka järjestöllä ei olisikaan 
erikseen budjetoitu resursseja henkilöstön koulutukseen tai jos hyvä koulutustarjous 
tulee vastaan, niin ”raha kyllä kaivetaan esiin jostain”. 

Järjestöjen luottamusjohdon kohdalla osaamisen kehittämisen tilanne on hyvin toisen-
lainen (luottamusjohdon rooliin palataan tarkemmin alla kohdassa järjestöjohtamisen 
erityispiirteet). Vain ani harva toiminnanjohtaja ilmoitti järjestönsä toteuttavat systemaat-
tisempaa tai pitempijänteisempää osaamisen kehittämistä luottamusjohdon kanssa. Toki 
käytännössä kaikilla järjestöillä on jonkinasteista perehdyttävää sisäänajokoulutusta 
uusille luottamushenkilöille, mutta useimmiten kyseessä on lajikohtainen tai muu infor-
maatio ensimmäisessä hallituksen tai vastaavan kokouksessa tai myöhempien kokousten 
alussa. Erilaista sisäistä koulutusta tai seminaareja ja tilaisuuksia on kyllä tarjolla, mutta 
luottamusjohdon osallistuminen niihin vaihtelee.

Toiminnanjohtajat tunnistivat luottamusjohdossa toimimisen realiteetit: luottamusjohtajat 
ovat vapaaehtoisia, joiden ajankäyttö luottamustehtäviin on hyvin rajallista. Tärkeintä on 
saada kokoukset päätösvaltaisiksi ja pidettyä, jotta välttämättömät päätökset saadaan 
tehtyä. Lisäksi luottamusjohtoon on usein rekrytoitu koulutettuja ja osaavia henkilöitä, 
joiden kouluttaminen esimerkiksi johtamiseen tuskin saisi paljoa kannatusta. Monilla 
luottamusjohtoon tulevilla on lisäksi päällimmäisenä lajiin liittyvät intressit, jolloin laajempi 
ymmärrys liiton roolista ja tehtävistä voi jäädä kapeaksi. Kuitenkin, oli luottamusjohtajien 
tausta mikä tahansa, moni toiminnanjohtaja ilmaisi tarpeen kouluttaa luottamusjohtajia 
näiden rooliin, vastuisiin ja velvoitteisiin.

Lisäksi moni toiminnanjohtaja ilmoitti tarpeen kouluttaa luottamusjohtajia erityisesti 
liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan kokonaiskuvan ymmärtämiseen: mitä eri toimija-
tahoja liikuntakulttuurissa on, mitkä ovat näiden roolit ja tavoitteet ja mikä on järjestön 
asema tässä kokonaisuudessa. Tällaisen koulutuksen nähdään tai toivotaan ehkäisevän 
luottamusjohdon keskittymistä liian operatiivisiin asioihin, kun hallituksen tai vastaavan 
rooliksi toivotaan strategista linjaajaa.

Pienten järjestöjen kohdalla on muistettava, että luottamusjohto on tai sen pitäisi olla 
myös käytännön toiminnan resurssi päätöksiä toteuttavan henkilöstön ollessa rajallinen. 
Sellaisissa järjestöissä, joissa luottamusjohto muodostuu muiden järjestöjen luottamus-
johtajista tai toiminnanjohtajista, ei laajemman koulutuksen järjestämistä nähdä tarkoi-
tuksenmukaisena, sisäänajoa järjestön toimintaan ja sen tavoitteisiin kylläkin.
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2.6. Osaamisen kehittämisen sisällöt

Haastatteluissa nousi esille laaja joukko erilaisia aihealueita. Tarkempaa laskelmaa eri 
teemojen esiintymistiheydestä haastatteluissa on hankala tehdä, mutta ”silmämääräi-
sesti” tarkasteltuna aihealueet ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

Henkilöstöjohtaminen (henkilöstö, henkilöstöpolitiikka, henkilöstöhallinto, esimies-
työ).

Ihmisten johtamisen (ihmissuhdetaidot, ongelmatilanteiden ratkaisut, motivoin-
ti) 
Henkilöstöhallinnolliset asiat ja erityisesti niiden juridiikka (työnantajan velvoitteet, 
vastuut, oikeusturva)

Strateginen johtaminen (toimintaympäristön muutoksia ennakoiva johtaminen)
Juridiikka (urheilun oikeudellistuminen, henkilöstöhallinto, sopimukset, kilpailu- ja 
EU-oikeus)
Talous (järjestötoiminnan perustaa)

Johtamisen muut osa-aiheet
Itsen johtaminen (johtajan itsetuntemus, johtamistyylit, jaksaminen, ajankäyttö)
Hallinnollinen johtaminen (lukuisia teemoja, mm. projektijohtaminen ja järjestön 
organisoituminen)

Markkinointi ja viestintä
Vaikuttaminen sidosryhmiin 
Kielitaito ja kansainvälisyys (erityisesti järjestökäsitteistö)

Henkilöstöjohtaminen oli esille tulleiden aihealueiden selvä ykkönen. Aiheesta käytettiin 
muitakin käsitteitä kuten henkilöstö, henkilöstöpolitiikka, henkilöstöhallinto tai yleisemmin 
esimiestyö. Aihealueessa painottuu ihmisten johtamisen (ihmissuhdetaidot, ongelmatilan-
teiden ratkaisut, motivointi) rinnalla henkilöstöhallinnolliset asiat ja erityisesti niiden juri-
diikka (työnantajan velvoitteet, vastuut, oikeusturva). Lisäksi on huomattava, että yhtenä 
kokonaisuutena esiin nostettu juridiikan aihealue koski suurelta osin näitä asioita.

Seuraavana esiin tuli kolme yhtä keskeiseksi koettua aihepiiriä, strateginen johtaminen, 
juridiikka ja talous. Strategisella johtamisella tarkoitettiin toimintaympäristön muutoksia 
ennakoivaa ja suuriin linjoihin keskittyvää johtamista. Juridiikka koski paitsi urheilun yleis-
tä oikeudellistumista, myös konkreettisemmin henkilöstöhallintoa, erilaisia sopimuksia 
sekä kilpailu- ja EU-oikeutta. Talous ei noussut haastatteluissa esille niin voimakkaasti 
kuin olisi voinut odottaa. Toisaalta haastatteluista on luettavissa, että talous on sellaista 
”peruskauraa”, joka täytyy olla joka tapauksessa kunnossa. Talouden kohdalla pai-
notettiin järjestöjen talouden erityispiirteitä, esimerkiksi talouden tasapainon hallintaa 
vuositasolla (tulot-menot) sekä varainhankinnan keinoja.

Johtaminen aiheena jakautui eri osa-aiheiksi, joista voi edellisten lisäksi mainita itsen 
johtamisen ja hallinnollisen johtamisen, joita koskevia mainintoja esiintyi jonkin verran. 
Varsinkin kokeneemmat johtajat korostivat johtajan itsetuntemuksen merkitystä ja joh-
tamistyylien analysointia. Hallinnollisessa johtamisessa painottuivat monet pienemmät 
teemat kuten projektijohtaminen ja järjestön organisoituminen paikalliselle tasolle 
saakka. Muita esille nostettuja aihealueita olivat markkinointi ja viestintä, vaikuttaminen 
sidosryhmiin sekä kielitaito ja kansainvälisyys. Jonkin verran kiinnitettiin huomiota myös 
tietojärjestelmiin. 

•

*
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•
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Sisältöjen esiintymistä arvioitiin myös sen mukaan, oliko toiminnanjohtajan ura luonneh-
dittavissa ’liikunnalliseksi’, ’yksityiseksi’ tai ’julkiseksi’. Näiden välillä ei tässä aineistossa 
ole kuitenkaan havaittavissa merkittäviä eroja. Kukin ryhmä tuo esiin muun muassa hen-
kilöstön johtamisen ja henkilöstöhallinnon. Yksityisen sektorin uran tehneillä nousee esiin 
se seikka, että he kokevat taustansa antavan vahvan perustan esimerkiksi johtamiseen 
ja talouteen, joten nämä eivät  nouse erityisesti esille. Sen sijaan esille nousee liikunnan 
ja liikunnan järjestötoiminnan erityispiirteiden tunnistaminen. Edelleen on huomattava, 
että mitä kokeneemmasta toiminnanjohtajasta on kysymys, sitä vähemmän he kokevat 
tarvitsevansa varsinaista johtamiskoulutusta.

2.7. Osaamisen kehittämisen toimintatavat

Osaamisen kehittämisen toimintatapojen suhteen haastattelujen tulos oli hyvin yksiselit-
teinen: haastatellut kaipasivat aikaisempaa enemmän vuorovaikutusta ja verkottumista 
kollegojen kanssa, isommilla foorumeilla tai pienemmissä ryhmissä, ajatusten vaihtoa, 
vertaisoppimista, sparraustyöpareja, pyöreän pöydän kokoontumisia - ”samojen mur-
heiden kanssa kun kuitenkin painitaan”. Varsinkin pienissä liitoissa toiminnanjohtajat 
ovat aika lailla yksin ja painottivat jakamisen ja verkottumisen merkitystä. Nuoremman 
polven toiminnanjohtajat haluavat mukaan kokeneempien verkostoihin ja jakamaan 
heidän osaamistaan. Kokeneemmatkin toiminnanjohtajat kohtaavat arjessaan jatkuvasti 
haasteita, joihin tarvitaan käytännön ideoita, malleja ja ratkaisuja.

Osaamisen kehittämisen toimintatavat.

Erityistä kannatusta sai onnistuneiden mallien ja hyvien käytäntöjen jakaminen (bench-
markkaus; best practices). Pyörää ei jokaisen kannata keksiä uudelleen, kokemuksia voi 
jakaa sen suhteen mitä on tehty muissa järjestöissä, mitä seuroissa, mitä kansainvälisesti. 
Tapauskertomukset kovan luokan luennoitsijan, toiminnanjohtajan tai muun asiantuntijan 
johdatuksella ja niistä oppiminen (kriisit, onnistumiset) saivat laajaa kannatusta. 

Harva toiminnanjohtaja haluaa enää koulun penkille. Mitä kokeneemmasta on kyse, sitä 
selvemmin haluttiin täsmäkoulutusta ongelmanratkaisun näkökulmasta. Luennointia ei 
väheksytä, mutta se on sidottava asian soveltamiseen. Perinteinen pedagoginen malli, 
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jossa luennoidaan ja keskustellaan jos ehditään, on toiminnanjohtajien keskuudessa 
aikansa elänyt. Prosessoivampaa otetta kaivattiin, klinikka-tyyppistä ongelmanratkaisua, 
jossa lähtökohtana on arjen johtamisen käytännön haasteita. Olennaisena pidettiin ta-
pausten avaamista keskustelemalla, niiden pohtimista, kysymyksien tekemistä ja sovel-
lutusten luomista kunkin tarpeisiin. Vain nuorimmilla ja uusimmilla toiminnanjohtajilla oli 
tarvetta pitempiaikaiseen koulutukseen, jossa käydään läpi järjestötoiminnan keskeiset 
elementit ja jota kautta saa kokonaiskuvan järjestötoiminnasta.

Näiden rinnalla muutamat toiminnanjohtajat pitivät tärkeänä myös sitä, että osaamisen 
kehittäminen näissä muodoissa olisi jonkinlainen prosessi pitemmällä aikajänteellä. 
Lähtökohtana olisivat järjestöjen johdon tarpeet. Järjestöjohdon osaamisohjelmalla 
voisi olla jokin kehikko tai viitekehys, joka avaisi jatkopolkuja erikoistumisen suuntaan. 
Pitempiaikaisia ja vaativiakaan osaamisen kehittämisen prosesseja ei kaihdeta, jos ne 
ovat kyllin laadukkaista, arjen johtamista tukevia ja riittävän ajoissa aikataulutettavissa.

Muita hyödyntämättömiä avauksia ovat mentorointi ja seniorikonsultit. Edellisellä 
tarkoitetaan liikunnan kentän ulkopuolista keskustelukumppania, kokenutta johtajaa, 
jonka kanssa toiminnanjohtaja voi käydä läpi arjen johtamisen haasteita ja kasvattaa 
itsetuntemustaan. Jälkimmäisellä tarkoitetaan eläkkeelle siirtyvien toiminnanjohtajien 
hyödyntämistä erityisesti nuorten toiminnanjohtajien tukena.

2.8. Odotukset Suomen Liikunnalle ja Urheilulle

Odotukset osaamisohjelman suhteen ovat varsin korkealla. Moni haastatelluista koki, 
että nyt on aika laittaa tämä asia kuntoon. Johtamisen osaamisen kehittäminen nähtiin 
myös järjestöjen johtamisen profi ilin nostamisena ja kansalaistoiminnan omien arvojen 
korostamisena. SLU:n odotetaan tekevät juuri sellaista työtä jota käsillä oleva kartoituskin 
on. SLU:sta toivotaan tahoa, jolla on idea järjestöjohdon osaamisen kehittämisestä, joka 
luo osaamisohjelman puitteet, etsii sopivat kumppanit ja verkottaa toiminnanjohtajia 
ohjelman puitteissa – on ”myönteisesti toiminnanjohtajien iholla”. 

SLU etsii, jäsentää, tarjoaa. Avaimet käteen periaatteella ”olisi hyvä lähteä koulutukseen, 
jos pääsisi valmiiseen pöytään”. SLU:lla on kokoonjuoksijan, verkottajan, mahdollistajan 
ja järjestelijän, kiteytetysti tuottajan rooli. SLU kartoittaa järjestökentän tarpeet, tunnistaa 
laadukkaat kouluttautumismahdollisuudet ja luo niistä tarjottimen sekä tekee järjes-
töille tarjouksen eli markkinoi osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Kun erilaisia 
kouluttautumismahdollisuuksia on paljon, on SLU:lla myös rooli koulutuksen laadun 
varmistamisessa. Se voi toimia neutraalina taho koulutuksen suositusten suhteen. SLU 
varmistaa sen, että koulutus on räätälöity järjestöjen tarpeisiin. Se tekee tuotekehitystä 
ja kehittää koulutuksen perustarjontaa. 

Muitakin SLU:ta koskevia aiheita nousi haastatteluissa esille. SLU:n toivotaan pitävän 
yllä jatkuvaa ”tuntosarvistoa” ennakoimaan liikuntakulttuurin ja yhteiskunnan muutoksia. 
Tehty edunvalvontatyö saa kiitosta ja sitä toivotaan jatkettavan. Samoin SLU:ua kiitetään 
sen muista palveluista (muun muassa juridiikka). Toiminnanjohtajat kokevat saavansa 
apua ja neuvoja ongelmia kohdatessaan. Toisaalta SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen eri-
laista tarjontaa ja viestintää on paljon. Yhtenäisempää ja yksinkertaisempaa viestintää 
toivotaan.
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3. Järjestöjohtaminen kontekstissaan

Seuraavassa kuvataan järjestöjen ja niiden johtamisen erityispiirteitä ja tämän eri-
tyislaatuisen johtamisen kontekstia. Aiheet perustuvat sekä tehtyihin järjestöjohtajien 
haastatteluihin että alan tutkimuksiin. Haastattelujen osuus korostuu kuvattaessa jär-
jestöjen ja niiden johtamisen erityispiirteitä sekä luottamusjohtoa ja järjestötoiminnan 
ammatillistumista koskevissa kappaleissa. Muissa kohdin tukeudutaan alan tutkimuksiin 
ja tekijän kokemuksiin muun muassa järjestökoulutuksissa. Tekstissä olevat lainaukset 
ovat haastateltavilta ellei lainauksen kohdalla erikseen muuta mainita.

3.1. Organisoituneen toiminnan ominaispiirteet

Kaikessa organisoituneessa toiminnassa on joukko yhteisiä ominaispiirteitä, jotka mää-
rittävät sellaistenkin organisaatioiden kuin yhdistysten ja järjestöjen luonnetta ja joiden 
valossa mitä tahansa organisaatiota voi tarkastella. 

Tavoite (toiminta-ajastus, missio) * Merkitys, olemassaolon peruste
Ihmiset ja vuorovaikutus * Vuorovaikutuksen integraatio
Toimintaprosessit * Tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus
Resurssit * Laatu (luonne) ja määrä (riittävyys)
Rajat ja rajapinnat  * Erottautuminen ja identiteetti sekä vaihto-
  suhde sidosryhmien kanssa

Ensinnäkin, jotta voimme puhua organisaatiosta kuten järjestö, on sen toiminnalla oltava 
tietty tavoite (toiminta-ajatus, missio). Tavoite antaa toiminnalle merkityksen ja määrittää 
järjestön olemassaolon perustelua. Ilman tätä lähtökohtaa järjestö ei ole tunnistettavissa 
organisaatioksi. Tämän lisäksi tavoitteen on erottauduttava muiden järjestöjen tavoitteista, 
jotta järjestöllä olisi oma identiteettinsä.

Toiseksi, ’järjestö’ on vain nimike, se ei vielä ”hengitä”. Ihmiset ja näiden välinen vuoro-
vaikutus, erityisesti kommunikaatio, muodostavat järjestön. Kun ihmiset ovat erilaisia ja 
kun heillä useimmiten on erilaisia käsityksiä järjestön toiminnan tavoitteista ja suunnasta, 
on järjestöjen toiminnan ja johtamisen ydinkysymyksiä näiden ’tahtojen’ integroiminen 
ainakin riittävässä toimimaan samaan suuntaan. Järjestön johtaja on eräänlainen or-
kesterin kapellimestari.

Kolmanneksi, järjestössä toimivien ihmisten toimintaa ohjaavat tietyt periaatteet ja sään-
nöt, joiden mukaan toimintaprosessit toteutetaan. Siirtyminen tavoitteista ja päätöksistä 
toimintaprosesseihin ja toimintaprosessien eteneminen tavoiteltuihin tuloksiin tulisi ta-
pahtua mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Tätä tarkoitusta varten 
on kehitetty erilaisia organisoitumisen malleja, esimerkkeinä hierarkkinen organisaatio 
ja tiimiorganisaatio. Ratkaisevia tekijöitä näissä malleissa ovat valta- ja vastuusuhteet 
sekä toimenkuvien määrittelyt.

Neljänneksi, järjestöt tarvitsevat toimiakseen resursseja. Näitä ovat ihmiset, aika, raha 
ja osaaminen. Järjestöt ovat ihmisintensiivisiä organisaatioita, niiden tulokset saadaan 
aikaan ennen kaikkea ihmisten kyvykkyyden, luovuuden ja ponnistelujen tuloksena. 
Järjestöt ovat tämän takia myös osaamisintensiivisiä organisaatioita, järjestön toiminnan 
tuloksellisuus on pitkälti kiinni ihmisten osaamisesta. Ajallisten ja rahallisten resurssien 
osalta järjestöt ovat erityisiä organisaatioita. Järjestöjen toiminnan tulokset syntyvät viime 

•
•
•
•
•
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kädessä paikallisen tason vapaaehtoisen ajankäytön, vapaaehtoistyön seurauksena. 
Lisäksi järjestöjen tulonlähteet muodostuvat luonteeltaan erilaisista lähteistä, vapaaehtois-
panoksen lisäksi omasta varainhankinnasta, julkisista avustuksista (veikkausvoittovarat) 
ja yritysten kanssa tehtävistä yhteistyösopimuksista.

Viidenneksi, järjestöjen erityinen missio luo niille sellaista rajapintaa, joka erottaa ne 
muista järjestöistä ja sidosryhmistä. Tämän rajapinnan kautta järjestöt ovat vuorovai-
kutuksessa muiden tahojen kuten ministeriöiden ja yritysten kanssa omien erityisten 
piirteidensä ja tavoitteidensa suunnassa. Tässä vaihtosuhteessa toiminnallisia tuloksia 
vastaan järjestö saa muun muassa rahallisia resursseja sekä toimintaa oikeuttavaa 
kannatusta. Olennaista tässä vuorovaikutuksessa on se, että järjestö pystyy pitämään 
omat erityispiirteensä eikä samaistu ainakaan liikaa julkisen tai yksityisen sektorin or-
ganisaatioihin.

3.2. Järjestöjen erityispiirteet

Edellä mainittuja piirteitä löytyy siis kaikesta organisoituneesta toiminnasta yhdistyksen ja 
järjestöt mukaan lukien. Yhdistyksillä ja järjestöillä on kuitenkin muutamia aivan erityisiä 
piirteitä. Yhdistyksen pelkistetyn määritelmän mukaan:

”Yhdistys on ihmisten vapaaehtoinen yhteenliittymä tietyn yhteisen tavoitteen  
saavuttamiseksi”

- Veteläsuo; Siisiäinen (soveltaen)

Tämä ihmisten yhteenliittyminen on erityistä siksi, että se on vapaaehtoista. Se ei ole 
välttämätöntä vaikkapa yksilön elannon hankkimiseksi tai tiettyjen yhteiskunnallisten 
palvelujen tuottamiseksi. Se on erityistä myös siksi, että yhteinen tavoite on useimmiten 
henkilökohtainen, itselle merkitsevä ja sitä kautta toimintaan kannustava. Tavoite voi olla 
esimerkiksi mielekäs harrastus (vaikkapa liikunta), vertaisten tukeminen (esimerkiksi 
sairauteen tai vammaan liittyvä) tai vaikuttaminen (muun muassa asukasyhdistykset). 
Näistä lähtökohdista seuraa monia erityispiirteitä niin paikallisen tason yhdistysten kuin 
alueellisten ja valtakunnallistenkin järjestöjen toimintaan.

”Vapaaehtoistoiminnassa ’kiksit’ tulevat itse tekemisestä”

(1) Tunteikasta ja motivoitua

Järjestötoiminta on kauttaaltaan hyvin tunteikasta. Mukana on paljon henkilökohtaisuutta, 
onhan toiminnan kannustimena sen merkitys toimijalle itselleen. Tämä henkilökohtai-
suus ja merkityksellisyys on merkittävä voimavara. Toisaalta tunteet ja henkilökohtaiset 
näkemykset myös ohjaavat toimintaa silloinkin, kun tarvittaisiin ”kylmää analyysia” ja 
tervettä etäisyyttä. Järjestötoiminnalle on ominaista sekä voimakas, motivoitu ja eteen-
päin vievä aatteellinen ”draivi” että kapea-alaiset laji-intressit, leimahtavat intohimot, 
jopa fanaattisuus.

”Tunnetta on mukana niin hirveesti”

Yhdistys ja järjestö ovat rakenteita, joka kanavoivat vapaaehtoisten energian tiettyihin en-
nustettaviin muotoihin, käytännössä toiminnaksi jolla on suunta ja tarkoitus. Toisaalta kun 
toiminta on kiinni (vain) henkilökohtaisesta motivoitumisesta niin varsinkin paikalliselle 
tasolla toiminta ja toimintaan osallistuminen on hyvin vaihtuvaa, ovat liikuntaseurojen 
elinkaaret tempoilevia. Aikuisten motiivit toimia vapaaehtoisina kestävät vain aikansa, 
yleensä omien lasten harrastamisen ajan.
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(2) Kirjavaa ja monikerroksista

Yhdistys ja järjestötoiminnassa mukana olevien ihmisten kirjo on hyvin laaja, mukana 
on monentasoisia tekijöitä. Paikallisella tasolla vapaaehtoisia ja liikunnan harrastajia 
löytyy kaikista väestöryhmistä ja ikäryhmistä sekä molemmista sukupuolista. Toisin 
kuin sellaisissa organisaatioissa kuten yrityksissä ja valtion virastoissa, ei yhdistysten 
vapaaehtoistoimijoilta yleensä edellytetä pätevyyksiä, koulutusta tai tiettyä osaamista. 
Useimmiten halukkuus toimia asian eteen riittää. Jos osaamista löytyy tämän lisäksi, niin 
sitä parempi. Karsintaa ei käytännössä voi tehdäkään, sillä halukkaita mukaan tulijoita 
tarvitaan, vapaaehtoisia toimijoita ei koskaan tunne olevan riittävästi.

Valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen toiminnassa erityistä on se, että ammattilai-
set ja vapaaehtoiset toimivat usein yhdessä. Huomattavaa on se, että näiden toimintaa 
määrittelee kaksi erilaista logiikkaa: toinen saa rahallisen korvauksen, toinen ei; toinen 
luo edellytyksiä, toinen tekee käytännön liikuntatyötä; toinen keskittyy kokonaisuuteen, 
toinen tiettyyn lajiin ja niin edelleen. Tilannetta monimutkaistaa vielä se, että jäsenyyden, 
asiakkuuden ja kuluttajuuden rajat ovat paikoin hämärtyneet. Valtakunnallisella tasolla 
järjestöt tekevät yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Molemmilla on oma 
erityinen toiminnan logiikkansa.

(3) Epämuodollista ja moniäänistä

Järjestötoiminnankin juuret ovat yhdistystoiminnassa, sen periaatteissa. Ominaista 
vapaa-ehtoiselle yhdistystoiminnalle on epämuodollisuus, vähäinen byrokratia ja yhtei-
söllisyys. Mielikuvia käyttäen, toiminta tapahtuu ikään kuin ”keittiön pöydän ääressä”, 
ei niinkään ”johtokunnan huoneessa”  tai ”virastotalossa”. Asioista päätetään yhdessä 
sopien, muodollisuuksia välttäen. Toisaalta kehittyvässä liikuntakulttuurissa on vaarana 
ammattimaisuuden puute –  ”sehän on vain sitä puuhastelua”. Valtakunnallisella tasolla 
järjestötoiminta on kasvanut, ammattimaistunut (palkattujen toimihenkilöiden määrällä 
mitattuna) ja institutionalisoitunut osaksi hyvinvointipolitiikkaa. Harrastajien ja sidos-
ryhmien odotukset toimintaa kohtaan ovat kasvaneet, samoin toiminnan ja resurssien 
volyymit. Samalla ovat kasvaneet myös paineet toteuttaa toimintaa ammattimaisesti, 
laadukkaasti ja tehokkaasti.

Yhdistykset ja järjestöt ovat periaatteessa edustukseltaan ja päätöksentekomekanis-
meiltaan demokraattisia yhteisöjä. Oli tämä demokratia todellista tai kuvitteellista, niin 
päätökset tehdään järjestöissä monen portaan kautta. Päätöksenteon hitaus on järjestöille 
ominaista. Jos epämuodollisuus on kovin syvälle juurtunutta, voi järjestön päätöksente-
ko, valta- ja vastuusuhteet olla epämääräisiä ja synnyttää epätietoisuutta, epämääräisiä 
päätöksiä, horjuvaa toteutusta, jopa henkilöristiriitoja. Etuna on nähtävä se, että asiat 
prosessoidaan monen portaan kautta laajoissa joukoissa. Tällä laajalla käsittelyllä sekä 
on välinearvoa (sitoutuminen) että itseisarvoa (demokratia).

”Urheilussa kaikki ovat asiantuntijoita”

Järjestöjä luonnehtii myös moniäänisyys ja monikasvoisuus. Samalla aatteella voi 
olla monta ilmentymää. Omassa, henkilökohtaisesti latautuneessa asiassa jokainen 
on asiantuntija, urheilussa ja liikunnassa erityisesti. Ei siis ihme, että tunteikkaassa ja 
epämuodollisessa yhdistys- ja järjestötoiminnassa tyypillistä ovat erilaiset intressit har-
rastustoiminnan toteuttamisen suhteen. Pahimmillaan toiminta on kasvotonta kohinaa, 
joka ei kunnolla identifi oidu mihinkään tahoon tai toimintaan.
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3.3. Järjestöjen koko ja talouden hallinta

Näiden lisäksi järjestöjä luonnehtii kaksi muuta erityispiirrettä, järjestön koko ja järjes-
töjen talous. SLU:n jäsenjärjestöt valtakunnallisella tasolla muodostavat hyvin hetero-
geenisen organisaatiojoukon. Yhteisössä valtaosa lajiliittoja on pieniä, vain muutaman 
toimihenkilön tai pelkästään luottamushenkilöiden voimin toimivia yksiköitä. Se sijaan 
valtaosa palkattua henkilöstöä toimii suurissa lajiliitoissa ja muissa järjestöissä. Tämän 
polarisaation eräänlaisena akselina on järjestöorganisaation kriittinen massa, noin viisi 
palkattua toimihenkilöä. Kun henkilöstön määrä laskee tämän alle, jää toimihenkilöiden 
irtaantuminen välttämättömään kehittämistyöhön usein arjen kiireiden alle. Mikään ei 
tietenkään estä henkilöstöltään pientä liittoa toimimasta onnistuneesti ja menestyksek-
käästi. Käytännössä pienen liiton toiminnanjohtaja on kuitenkin itse niin paljon ”nyrkit 
savessa” ja kiinni operatiivisessa toiminnassa, ettei aikaa luovaan työhön tahdo jäädä. 

Yhdistykset ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, kaikki hankittu rahallinen 
resurssi investoidaan itse toimintaan. Voittoa tavoittelemattomuus tarkoittaa sitä, ettei-
vät yhdistykset saisi tehdä vähäistä suurempaa taloudellista voittoa. Nämä periaatteet 
toimivat siinä kontekstissa, johon se on luotu, paikallisen tason pienimuotoisessa yhdis-
tystoiminnassa. Järjestöjen kuten suurimpien seurojenkin liikevaihdot ovat kasvaneet 
merkittävästi vuosikymmenten myötä. 

Samalla ovat kasvaneet taloudenhoidon riskit, koska taloutta joudutaan hoitamaan edel-
leen lyhytjänteisesti, vuositasolla. Veikkausvoittovaroista jaettavien avustusten myöntä-
minen vuosittain ei tilannetta helpota. Järjestöt elävät taloudessaan kädestä suuhun, 
vaikeampia aikoja ennakoivia puskureita on vaikea luoda. Tilanteen paikkaaminen velkaa 
ottamalla on huonoa taloudenpitoa. Talouden suunnittelu ja seuranta tapahtuu ”perä-
peiliin katsomalla”, edellinen vuosi realisoituu ja uusi budjetti varmistuu jo meneillään 
olevan budjettivuoden aikana. Vuositasolla menojen ja tulojen allokointi on hankalaa. 
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että ainakin valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen 
talouden hallinta on kasvanut ulos välineistään, yhdistystalouden perusteista.

3.4. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnalliset logiikat

Vakiintuneen jaottelun mukaan yhteiskunta jaetaan kolmeen sektoriin, julkiseen, yk-
sityiseen ja kolmanteen sektoriin. Kansalaistoiminta yhdistyksineen ja järjestöineen 
kuuluvat kolmanteen sektoriin. Joissain jaotteluissa käytetään vielä neljättä sektoria, 
jolla tarkoitetaan kotitalouksia ja ei-organisoitua, vapaamuotoista kansalaistoimintaa. 
Edellä kuvattujen yhdistysten sisäisten ydinpiirteiden lisäksi muita erityispiirteitä saa 
esiin vertaamalla järjestötoimintaa muihin sektoreiden.

Kuvattu erottelu on teoreettis-analyyttinen, käytännössä modernissa suomalaisessa 
yhteiskunnassa nämä rajapinnat ovat monelta osin hämärtyneet ja huokoistuneet. 
Esimerkkinä ovat kuntien ja liikuntaseurojen yhteistyön eri muodot liikuntapalvelujen 
toteuttamisessa. Tästä huolimatta kunkin sektorin toiminnalliset logiikat ovat erilaiset. 
Näitä erilaisia toimintalogiikkoja niitä ei voi palauttaa toisiinsa. Yhdistyksen rinnalla voi 
toki toimia yritys resurssilähteenä tai yhdistys voi toteuttaa julkisia palveluja. Yhdistys ei 
kuitenkaan voi sulattaa toimintaansa yritystoiminnan tai julkisen organisaation piirteitä, 
tavoitteita ja menestyksen kriteereitä muuttumatta perusteiltaan. 
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Vapaaehtois- Julkishallinnolliset Liiketaloudelliset
organisaatiot organisaatiot organisaatiot
(Kolmas sektori)   (Julkinen sektori) (Yksityinen sektori)

Ohjaavat periaatteet Ohjaavat periaatteet Ohjaavat periaatteet
yhteisöllisyys, luottamus, hierarkkinen kontrolli, taloudellinen kilpailu, 
perinteet, jäsenyys, iden- juridinen valta, julkis- asiakkaan valinnat, 
titeetti, yhteisymmärrys  oikeus, muodolliset sopimukset, siviilioikeus
 toimintatavat
 
Toiminnan kohde Toiminnan kohde Toiminnan kohde
jäsenistön omat ja kansalaisten intressit, asiakkaiden/omistajien
yhteiset intressit, yleinen hyvä,  intressit, voiton   
painopiste toiminnassa painopiste hallinnassa maksimointi, painopiste 
  palveluissa 

Rakenteet Rakenteet Rakenteet
epämuodolliset, muodolliset, muodolliset, 
ei-suunnitelmalliset, byrokraattiset, suht. joustavat, 
ei-byrokraattiset eriytyneet eriytyneet 

Onnistumisen kriteerit Onnistumisen kriteerit Onnistumisen kriteerit
yksilön kannalta mielekäs yhteinen hyvinvointi, taloudellinen voitto, 
toiminta, yhdessäolo tasa-arvo, palvelujen tehokkuus, laatu
 kattavuus

Kolmen sektorin toiminnalliset logiikat.

Perinteisessä aatteellisessa vapaaehtoistoiminnassa toiminnan koordinointi perustuu 
yhteisöllisyyteen eli keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja luottamukseen sekä epämuo-
dollisiin menettelytapoihin, joissa ei tarvita raskaita hallintokoneistoja, kokousmenettelyjä 
tai oikeudellisia säädöksiä. Painopiste on käytännön toiminnan toteuttamisessa, jolloin 
toiminnan kohteena ovat tietyn rajatun jäsenkunnan omat tarpeet ja intressit. Toiminnan 
menestyksen kriteerinä on tällöin se, kuinka hyvin toiminta tyydyttää näitä tarpeita, esi-
merkiksi mielekkään harrastuksen tarvetta, yhdessäoloa tai vertaistukea. 

Yritysmaailmassa ratkaisevaa on se, onko toiminnan eli palvelujen kohteena oleva asiakas 
maksukykyinen vai ei. Toiminnan ensisijaisena mekanismina on siten yrittäjyys, jonka 
perustana on taloudellinen laskelmointi ja taloudellisen voiton tavoittelu. Yrittäjä toimii 
hajautetun kilpailun puitteissa, jossa asiakkaiden intressit ja niiden mukaiset valinnat 
määräävät rahan virran ja voittojen jakautumisen yritysten kesken. Markkinoilla toimin-
ta koordinoituu kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Tätä mekanismia säätelevät 
erilaiset sopimukset ja niiden perustana olevat siviilioikeudelliset säädökset. Toiminnan 
menestyksen suhteen olennaista on taloudellisen voiton lisäksi toiminnan tehokkuus 
ja palvelujen laatu.

Julkishallinnon järjestelmän perustana on tyypillisesti ollut hierarkkinen ja keskitetty virka-
järjestelmä, jossa valta perustuu juridiseen auktoriteettiin ja sen mukaiseen (pakko)vallan 
käyttöön. Poliittisia päätöksiä toteuttavana tahona julkishallinto saa tämän vallankäytön 
oikeutuksensa poliittiselta järjestelmältä. Luonteenomaista tälle toteutukselle on ollut 
tiettyä hallinnonalaa koskeva kattava kontrolli ja sääntely, jossa olennaisia elementtejä 
ovat oikea hallintomenettely ja julkisoikeudelliset säädökset. Julkishallinnon viranomaiset 
toteuttavat poliittisen järjestelmän linjauksia, joissa pyritään toteuttamaan tasa-arvoisesti 
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kansalaisten kollektiivisia intressejä eli niin sanottuja yhteisiä hyviä, esimerkkeinä kestävä 
kehitys, kansanterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. 

Näiden kolmen eri ulottuvuuden erilaisuudet korostuvat silloin, kun tarkastelee kullekin 
tyypillistä onnistumisen kriteeristöä ja arvioi niitä johtamisen näkökulmasta. Vapaaeh-
toistyöntekijä panostaa järjestön toimintaan jos toiminta antaa hänelle henkilökohtaista 
tyydytystä esimerkiksi mielekkään harrastuksen, terveyden tai sosiaalisen yhdessäolon 
muodossa. Yritysmaailman edustaja taas laskee, mitä hänen edustamansa yritys hyö-
tyy järjestöön panostamisesta taloudellisen tuloksen tai vaikkapa medianäkyvyyden 
muodossa. Julkishallinnon viranomainen saattaa miettiä, kuinka hyvin järjestön toiminta 
palvelee kansakunnan yleistä kehitystä ja hyvinvointia, esimerkiksi kansanterveyttä. 
Järjestöjen johtamisen haasteellisuus näkyy jo tässä: miten tyydyttää riittävässä määrin 
kunkin sidosryhmän odotuksia ja tarpeita. 

”Niin monen tahon kanssa pitää nyt olla tekemisissä”

Kolmen sektorin ulottuvuuksien ymmärtäminen on korostunut yhteiskunnan ja liikun-
takulttuurin rakennemuutoksen myötä, jonka seurausta on ollut liikunnan toimialan 
poikkeuksellisen nopea verkostoituminen. Jos ennen toiminnanjohtaja saattoi hoitaa 
vain ”omat hommansa”, niin nyt hän joutuu ottamaan huomioon monien tahojen mie-
lipiteet toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Verkottumisesta, käytännössä yh-
teydenpidoista ja kokouksista on tullut merkittävä järjestöjen johdon resursseja sitova 
toimintamuoto. 

Jos järjestöt pyrkivät edelleen operoimaan kullakin kolmella ulottuvuudella, on niiden 
otettava johtamisessaan ja viestinnässään huomioon kunkin ulottuvuuden erityiset 
mekanismit ja kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestöjen johtajien ja 
muiden edustajien on osattava kommunikoida kaikkien ulottuvuuksien kanssa eli ym-
märrettävä kutakin ulottuvuutta edustavan tahon toiminnan rationaliteettia ja koodeja. 
Tässä ”organisoidun skitsofrenian” tilassa järjestöllä on oltava osaamispääomaa kullakin 
ulottuvuudella: on tunnettava aatteellisen vapaaehtoistyön eli jäsenkunnan tarpeet ja 
intressit, on kyettävä perustelemaan oma toiminta valtionapuja myöntäville viranomaisille 
ja on osattava myydä oma tuote tai palvelu yritykselle – kullekin näiden omalla kielellä, 
näiden ymmärtämässä muodossa. 

Järjestötoiminnan ero yksityiseen ja julkiseen sektoriin näkyy järjestöjen johtamisen 
kannalta muun muassa seuraavissa asioissa. Yksityisellä sektorilla omistajuus on 
selkeämpää, varsinkin yrityksissä omistajan ääni kuuluu selvästi. Ministeriöt ovat pääl-
likkövirastoja, joissa omistajan ääntä käyttää kulloinenkin ministeri. Sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla päätösvaltasuhteet ovat pääsääntöisesti selkeämmät, varsinkin 
julkishallinnossa ovat oikeat menettelytavat päätöksiä tehtäessä erityisen tärkeät. Tulos-
vastuu ja sen mittaaminen on yritystoiminnassa suhteellisen yksiselitteistä, taloudellinen 
tulos on varsin selkeä mittari. Julkisella sektorilla tulosten määrittely on samalla lailla 
haasteellista kuin järjestötoiminnassa, kansalaisten hyvinvointi ja julkishallinnon rooli 
tämän varmistamisessa ei ole aivan helposti mitattavissa. Kannusteet ovat järjestöissä 
”pehmeämpi” kuin yksityisellä ja julkisella sektorilla, joissa on käytössä sellaiset välineet 
kuten palkka ja etuisuudet tai virkavelvollisuudet ja määrämuotoiset ohjeet. Järjestöissä 
on turvauduttava toisenlaisiin keinoihin, ennen kaikkea innostamiseen, kannustamiseen 
ja toiminnan henkilökohtaisen ja yhteisöllisen merkityksen korostamiseen. 

”Palkatulle voi antaa potkut, vapaaehtoiselle ei”
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Näiden kolmen (neljän) sektorin rinnalla ei pidä unohtaa ”neljättä valtiomahtia” eli me-
diaa. Julkisuus ja mediahuomio ovat liikunnankin osalta muuttunut merkittävästi parin 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Urheilua on aina seurattu mediassa, mutta nyt media 
käsittelee aikaisempaa enemmän urheilijoiden ”tempausten” rinnalla myös urheilujoh-
tajien ja järjestöjen edesottamuksia. Jos media seuraa aikaisempaa innokkaammin (ja 
kriittisemmin) järjestöjen johdon tekemiä päätöksiä ja toimenpiteitä, niin myös järjestöjen 
johto seuraa aikaisempaa tiiviimmin median reaktioita tehtyihin päätöksiin ja toimenpi-
teisiin. Vaarana on, että media alkaa johtamaan päätöksentekoa. 

3.5. Järjestöjen johtamisen erityispiirteet

Onko järjestöjen ja vaikkapa yrityksen johtamisessa lopulta olennaista eroa? Tässä suh-
teessa järjestöjohtajien haastatteluissa tule esille kaksi näkemystä. Toisen mukaan 

”Ihmisten johtaminen kaikkialla samanlaista – konteksti vain on erilainen”

ja toisen mukaan

”Voiko vapaaehtoisia (järjestöjä) johtaa - vai onko se kannustamista”? 

Edellistä kantaa edusti varsinkin muutama yksityiseltä sektorilta tullut järjestöjohtaja. 
Jälkimmäistä kysymyksen muotoon puettua kannustamisen ja sitä kautta ihmissuh-
detaitojen merkitystä korostavaa näkemystä löytyi lähinnä liikuntajärjestöissä uransa 
tehneiden parissa.  

Pohjimmiltaan kyse on johtamistyyleistä ja -kokemuksesta. Yksityiseltä sektorilta tulleilla 
on taustallaan malli johtajakeskeisestä ja määrätietoisesta johtamisesta, joten se heijastuu 
myös käsityksiin järjestöjen johtamisesta. Heillä näyttää olevan selkeämmin johtajaksi 
erottuvan johtajan profi ili. Liikuntajärjestöissä pitkän päivätyön tehneillä järjestöjohtajilla 
taas on ominaista nouseminen johtoasemaan vertaisten joukosta, siis siitä yhteisöstä, 
jossa on ruohonjuuritasolla itse aloittanut. He saattavat kokea itsensä enemmän ”ka-
verijohtajiksi” ja yhteisön johtajiksi kuin ”johtaja-johtajiksi”. 

Tässä on muistettava järjestön koon merkitys. Tulkintaa vääristää se, että toiminnanjohta-
jien otoksessa liikuntauran tehneitä oli erityisesti pienissä ja keskisuurissa järjestöissä, 
kun taas yksityiseltä sektorilta tulleet olivat rekrytoituneet suuriin järjestöihin. Tämä on 
olennaista siksi, että mitä pienemmästä järjestöstä on kysymys, sitä lähempänä toimin-
nanjohtaja on toimihenkilöitä, kun taas isommissa järjestöissä henkilöstön määrän kasvu 
mahdollistaa työnjaon ja ”aidon” johtamisen hierarkioineen ja delegointeineen.

Järjestöjen johtamisen tarkastelun lähtökohdaksi voi ottaa mainitun kysymyksen ”voiko 
vapaaehtoisia (järjestöjä) johtaa – vai onko se kannustamista”? Tämä kysymys valaisee 
erinomaisella tavalla järjestöjen johtamisen erityisyyttä. Siinä asetetaan vastakkain ”oikea” 
johtaminen ja vapaaehtoisten johtaminen. Samalla ”oikealle” johtamiselle annetaan piilo-
merkitys: johtaminen on ”kovaa” johtamista, siis jotain muuta kuin ihmisten johtamista 
näiden motiivien, innostamisen ja kannustamisen kautta. Jos tämän kysymyksen ottaa 
heuristiseksi välineeksi avata ajatuksia yhdessä edellä kuvattujen järjestöjen erityispiirtei-
den kanssa, löytyy järjestöjen johtamisesta sellaisia erityispiirteitä, jotka eivät välttämättä 
ole järjestöjohtamisen yksityisoikeutta, mutta jotka erityisesti korostuvat tällä sektorilla, 
tässä kontekstissa.
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”Ihmisiä ei voi sitouttaa - ihmiset sitoutuvat kun voivat käyttää omia voimavaro-
jaan  ja kun asia on heille kiinnostava, henkilökohtaisesti merkityksellinen”

Järjestöjen johtaminen on tunteiden, motiivien ja intohimojen johtamista. Nämä tunne-
tekijät ovat järjestötoiminnan merkittävin voimavara. Tämän voimavaran suuntaaminen 
yhteen maaliin on keskeistä järjestöjohtamisessa. Se edellyttää ihmisen toiminnan motii-
vien ymmärtämistä, intohimojen ja energian rakentavaa hallintaa ja suuntaamista, jous-
tavuutta, pitkämielisyyttä ja joskus myös itsehillintää tunnereaktioiden puristuksissa.
 
”Vapaaehtoisia (järjestöjä) voi johtaa vain vision kautta”

Jos järjestön toiminnanjohtajalla ei ole käytössään yksityisen tai julkisen sektorin ”keppiä 
tai porkkanaa” ja jos vapaaehtoiset ja palkatutkin järjestötoimijat omat mukana toiminnan 
henkilökohtaisen merkitsevyyden takia, on luonteva johtopäätös se, että niin vapaaehtoi-
sia kuin palkattujakin yhdistysten ja järjestöjen toimijoita johdetaan innostuksen kautta. 
Innostus ei kuitenkaan riitä, jos sillä ei ole suuntaa. Innostus tarvitsee kohteen, vision 
halutusta tulevaisuudesta, jonka rakentamiseen tai toteuttamiseen innostus kanavoidaan. 
Järjestön johtaja, puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja antaa kasvot ja äänen tällä visiolle, 
liputtaa tehtyjen arvovalintojen puolesta, kertoo tarinaa ”luvatusta maasta”, toteuttaa 
johtamista leadership’in, arvojen ja ihmisten johtamisen merkityksessä. 

Järjestö tarjoaa hallinto-organisaationa kanavan (rakenteen) näille motiiveille ja niiden 
suuntaamiselle. Järjestön johdon innostuksen ja kannustuksen ohella järjestöorganisaa-
tion rakenteineen ja toimintatapoineen on oltava iskussa. Johtamisen voi myös nähdä 
ihmisten kohtauttamisena ja yhteen saattamisena, jolle järjestö muodostaa pedin. Kun 
keppiä ei voi käyttää, saattaa porkkana löytyä ihmisille tarjotusta mahdollisuudesta to-
teuttaa omia lahjakkuuksiaan ja kanavoida niitä järjestötoiminnan kautta. Jos järjestössä 
luodaan puitteet aidolle ja hedelmälliselle ihmisten kohtaamiselle, jos ei puhuta toisten 
yli eikä ohi ja jos ymmärretään itsen ja toisen motiiveja, syntyy mahdollisuus aidolle 
yhteisöllisyydelle.

Edellä kuvatun monikerroksisuuden ja moniäänisyyden johtaminen korostaa liikunta-, 
urheilu- tai lajiaatteen eri ilmentymien integrointia, järjestön piirissä olevien toimijoiden 
riittävää yhteen hiileen puhaltamista. Lähtökohtana on järjestön johdon halu ymmärtää 
toimijoiden motiiveja, kykyä kuunnella ja havainnoida. Tässä työssä tarvitaan ihmis-
suhdetaitoja ja tiettyä palveluhenkisyyttä, demokraattisten prosessien hallintaa ja ”sie-
tämistä”, kärsivällisyyttä hitauksien edessä. Yhteiseen maaliin suunnistamista edistää 
riittävä avoimuus ja viestiminen niin, että järjestön jäsenet, jäsenjärjestöt tai sidosryhmät 
varmasti tietävät mitä varten järjestö on olemassa. Tämä edellyttää panostamista vuo-
rovaikukseen järjestön eri tasoilla, motivointia, kannustamista, jatkuvaa kommunikointia 
mieluiten kasvokkain ainakin avainhenkilöiden kanssa.

”Järjestöjen johtaminen on vaativinta johtamista - on oltava paitsi järjestöjohtaja 
myös ekonomi, juristi ja psykiatri”

Järjestöjen johtaminen on vaativaa johtamista, johtamisen moniottelua. Erilaisten tietojen 
ja taitojen lisäksi tarvitaan vielä omaa innostumistakin! Liikunnan ja urheilun sisällöt on 
tunnettava, ilman niitä ei ole riittävää uskottavuutta ”uskovaisten” joukossa. Psykologin 
silmästä on etua, ihmisten käyttäytymiseenhän järjestön johtaja pyrkii vaikuttamaan. 
Pahitteeksi ei ole tuntea yhteiskunnan rakenteitakaan tai poliittisen järjestelmän pe-
rusteita. On tunnettava talouden lainalaisuudet, juridiikan kiemurat, markkinoinnin 
keinot ja kaiken päälle tultava toimeen median kanssa. Näiden lisäksi on hallittava laaja 
sidosryhmäverkosto ja kasvatettava niiden sisältämää suhdepääomaa. On tunnettava 
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eri sektoreiden toimijoiden ajattelutavat ja osattava toimia rakenteellisesti monimutkais-
tuneessa yhteiskunnassa etsien järjestön toiminta-ajatuksen toteuttamisen kannalta 
oikeat tahot ja resurssit.

”Osaamisensa suhteen järjestöporukka kestää vertailun yksityiseen sektoriin” 

Järjestöt ovat ihmisintensiivisiä organisaatioita, ihmiset ja heidän motiivinsa ovat järjestö-
jen kuten ylipäätään vapaaehtoistoiminnan ydinresurssi. Ei ole ihme, että järjestöjohtajien 
osaamistarpeita kartoittaneissa tutkimuksissa ihmissuhdetaidot nousevat korkealle. 
Vapaaehtoisia ei saa liikkeelle pakolla, heitä ei voi käskyttää eikä uhkailla – siinäkään 
tapauksessa, että vapaaehtoinen lupaa, mutta mitään ei tapahdu. Kaikkia tarvitaan, 
kaikkia täytyy yrittää pitää mukana.

”Kyseessä ei ole alaissuhde vaan vertaissuhde, ei käskyttäminen vaan yhteistyö”

Oli kyseessä vapaaehtoinen seuratoiminnassa tai luottamusjohdossa, jos toiminnan-
johtaja ”heittäytyy ilkeäksi”, niin nämä voivat aina vedota vapaaehtoisuuteensa. Järjes-
töjohtaminen vaatii siksi pitkää pinnaa, perustelemista, vakuuttamista, kannustamista, 
varmistamisen varmistamista. 

”Ei vapaaehtoiselle tai luottamushenkilölle voi sanoa suoraan, vaan on puhuttava 
’nätisti’ – ja jos et pysty vakuuttamaan, niin toinen voi sanoa että tee itse”

Aina ei voi sanoa nätisti, mutta silloin on mietittävä miten asiansa sanoo. Toisaalta johtajan 
ei tule taipua mihin tahansa, sillä silloin hän menettää sekä muiden kunnioituksen että 
itsekunnioituksensa. Järjestön johtajaa kaivataan joukkojen eteen, liputtamaan selkeästi 
valittujen arvojen ja toiminnan suunnan puolesta. Järjestöä pitää pystyä johtamaan sanan 
varsinaisessa merkityksessä, jos ei niinkään käskyttämällä, niin johtamalla jämäkästi 
tehtyjen päätösten suunnassa. Demokratian puitteissa saavutetut arvo- ja muut valinnat 
ovat sitä selkänojaa, joiden varassa ja joiden suunnassa järjestöjä johdetaan.

”Kun päätös on tehty niin sitä noudatetaan, sitä ei enää revitä auki eikä ääneste-
tä”

Järjestön toiminnan suunta alkaa hämärtyä, jos selkeitä valintoja ei ole tehty ja jos 
järjestön luottamus- tai toimihenkilöt tekevät satunnaisia tai vain itselleen miellyttäviä 
asioita. Toimijoille pitää kertoa selkeästi mitä heidän pitäisi tehdä, mitkä ovat heidän 
toimenkuvansa ja tulosvastuunsa järjestön vision toteuttamisessa. Järjestöissä on va-
rauduttava siihen, että johdon on aika ajoin muistutettava eri toimijoita - myös päätöksiä 
tehneitä luottamushenkilöitä! - tehdyistä päätöksistä ja siitä että niiden mukaan myös 
toimitaan.

”Ison yrityksen johtaminen on vaikeaa, ison järjestön johtaminen on mahdotonta”
- Jouko K. Leskinen



29
Järjestöjohdon osaamisohjelma

3.6. Luottamusjohto ja sen suhde operatiiviseen johtoon

Järjestöjohtajien haastatteluissa (kuten alan tutkimuksissakin ja erilaisissa järjestö-
johdon koulutustilaisuuksissakin) yksi aihe nousee ylitse muiden: luottamusjohdon ja 
operatiivisen johdon suhde. Siihen kiteytyy paljon järjestöjen toimivuudesta ja toiminnan 
erityispiirteistä.

”Miten tällaisella hallinnolla saadaan aikaan näin upeita tuloksia”

Luottamusjohto on järjestötoiminnan heikkous ja vahvuus. Luottamuselin kuten hallitus 
on tärkeä päätöksentekoelin, toiminnan linjaaja, toiminnanjohtajan tuki ja selkänoja, 
yhteisen suunnan varmistaja. Parhaimmillaan luottamusjohdossa toimii motivoituneita 
ja asiantuntevia luottamushenkilöitä, joilla on merkittäviä verkostoja järjestön toimin-
taympäristöön. Luottamusjohto on myös yhteys seura- ja jäsenkenttään ja se toteuttaa 
osaltaan yhdistystoiminnan demokraattista arvopohjaa.

Heikkouksia ovat laji-intressien ja tunteiden mukanaan tuomat ongelmat. Usein laji-int-
ressit kapeuttavat hallituksen jäsenen näkökenttää niin, että luottamuselimen laajempi 
strateginen rooli jää huomaamatta. Jokainen on urheilussa asiantuntija. Pahimmillaan 
intohimot ja henkilökohtaiset intressit pitkittävät kokouksia tai johtavat siihen, että ko-
kouksissa tartutaan ”lillukan varsiin”. Tietämättömyys tai haluttomuus ottaa asioista 
selvää synnyttää ristiriitoja ja väärinymmärryksiä. Osaamisen ja sitoutumisen tasossa 
on vaihtelua, osalle luottamushenkilöitä kokoukset ovat enemmän kahvinjuontikerhoja 
kuin päätöksiä tekeviä foorumeita.

”Turhan usein kovankin asiantuntemuksen omaavat hallituksen jäsenet jättävät 
osaamisensa narikkaan kokoukseen tullessaan”

Järjestön toimivuus riippuu hyvin paljon puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä. Kaksi 
keskeistä tekijää määrittää luottamusjohdon onnistumista toiminnassaan: luottamus-
henkilöiden motiivit sekä luottamusjohdon ja operatiivisen johdon roolit ja valtasuhteet. 
Näyttää siltä, että jos näissä on epäselvyyksiä, niin luottamusjohtamiseen liittyvät heik-
kouden pursuavat esiin. Siksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota luottamusjohdon 
ja erityisesti puheenjohtajan rekrytoimiseen. Haaste on siinä, ettei luottamustehtäviin 
välttämättä ole kovasti tunkua. Siitä huolimatta luottamusjohdon rekrytoinnissa tai 
viimeistään sisäänajossa on varmistettava heti alkuun hallituksessa tai vastaavassa 
mukana olemisen motiivit. Samalla kannattaa käyttää aikaa sen tekeminen ymmärret-
täväksi, mistä laajemmasta kokonaisuudesta järjestön toiminnassa on kysymys. Tämä 
tarkoittaa paitsi kunkin luottamushenkilön roolia ja vastuita, myös järjestön asemaa ja 
tehtävää liikuntakulttuurissa.

Luottamusjohdon ja koko järjestön henkilöristiriidat ovat usein epäselvien valta- ja vas-
tuusuhteiden seurausta. Kun epätietoisuus vallasta, vastuista ja tehdyistä päätöksistä 
kasvaa, alkaa epätietoisuus kalvamaan koko järjestöä, mikä synnyttää huhuja, valtapelejä 
ja väärinkäsityksiä. Ydinkysymys valta- ja vastuusuhteissa on strategisen ja operatiivisen 
roolin määrittely.

”Luottamushenkilön tehtävänä on luottaa”

Parhaimmillaan hallitus tai vastaava on strateginen linjaaja ja päätöksentekijä toiminnan-
johtajan ja henkilöstön huolehtiessa linjausten ja päätösten käytännön toteutuksesta. 
Ratkaisut tähän asetelmaan vaihtelevat, joissain järjestöissä hallitus ei puutu lainkaan 
toiminnanjohtajan tekemisiin ja jossain hallitus työskentelee (vain) operatiivisten asioiden 
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kimpussa. Pahimmillaan työnjako tukehtuu asenneristiriitaan, jossa hallitus ja henkilöstö 
epäilevät toistensa motiiveja tyyliin ”samaa työtä tehdään, mutta toinen saa siitä palkkaa 
ja toinen vain kilometrikorvaukset”.

”Yrityksissä luottamusjohtaja ansaitsee usein enemmän ja on kovempi tekijä kuin 
toimitusjohtaja – järjestöissä tämä on päinvastoin”

Puheenjohtajan roolissa on eri järjestöissä merkittävää eroja. Puheenjohtaja voi olla 
toisaalta kokouksien läpiviejä ja julkisivu (vaikkei kokouksissa kävisikään), toisaalta 
strateginen linjaaja, vision luoja ja kiinteä työpari toiminnanjohtajan kanssa. Toiminnan-
johtaja taas on useimmiten esittelijä ja asioiden valmistelija hallituksessa sekä järjestön 
operatiivisen toiminnan johtaja.

”Moni toiminnanjohtaja tuntuu menevän hallitukseen saamaan turpiinsa”

Sen suhteen, onko järjestön hallituksen jäsenille määritelty vastuualueet, esiin tuli kolme 
mallia:

Vastuualueet on määritelty tietoisesti. Hallituksen jäsenillä on tietty alue vastattava-
naan ja siihen liittyy usein myös raportointi- ja/tai tulosvastuu. Luottamushenkilö-
toimistohenkilö -työpari tietyllä aihealueella toimii siinä mielessä, että se tukee väli-
töntä viestintää hallituksen ja toimiston välillä.
Vastuualueita ei ole julkilausutusti määritelty mutta niihin on päädytty jonkun aktiivin 
ottaessa tietyn tehtävän hoitaakseen tai valiokuntien jäsenyyksien kautta luonnos-
taan. Ongelmana voi olla tehtävien kasautuminen ja epätasaisuus rooleissa.
Vastuualueita ei ole määritelty. Jos ne on jätetty tietoisesti määrittelemättä, niin pe-
rusteluina ovat: hallituksella on kollektiivinen vastuu; hallitus on strateginen linjaaja; 
halutaan välttää sektoroitumista (luottamushenkilö hoitaa vain ”oman tonttinsa”) 
ja sen aiheuttamaan sisäistä kilpailua.

Hallituksen ja muiden elinten kuten valiokuntien asema ja suhteet ovat nekin olennaisia 
järjestön toimivuuden kannalta. Jos esimerkiksi valiokunnat ovat kovin itsenäisiä tai 
niissä toimitaan itsenäisesti, on todennäköisenä seurauksena päätösten ja viestinnän 
sekamelska – ellei liiton strategia tai vastaava anna puitteet näiden toimielinten itseoh-
jautuvuudelle.

Hallituksen rooli määrittyy myös järjestön koon ja tyypin mukaan. Pienessä järjestössä 
hallitus on välttämätön operatiivinen resurssi. Järjestöjen järjestöissä kuten toimiala-
järjestössä hallituksen rooli ei ankkuroidu tai suuntaudu niinkään seurakenttään kuin 
järjestöjen verkostoon.

Luottamusjohdon rekrytoimisen, kouluttamisen ja hyödyntämisen kannalta ratkaisevaa 
on se, kuinka usein hallitus ja sen jäsenet vaihtuvat. Suuri vaihtuvuus joko luottamus-
henkilön oman tahdon tai erovuoroisuuden takia voi hankaloittaa järjestön toimintaa ja 
sen pitkäjänteisyyttä. Vaihtuvuus kuormittaa myös toiminnanjohtajaa, koska se edellyttää 
luottamushenkilöiden jatkuvaa sisäänajoa hallituksen toimintaan.

”Ei niin väliä millä taktiikalla pelataan kunhan kaikki noudattavat samaa taktiikkaa”
- Juha Heikkala

Oikeaa ratkaisua luottamusjohtoa koskeviin kysymyksiin ja haasteisiin ei ole. Ratkaisut 
riippuvat johdon johtamiskäsityksistä ja järjestön toimintakulttuurista. Olennaista on se, 
että oli ratkaisu mikä tahansa, niin se on julkilausutusti ja yhdessä sovittu. Lisäksi on 
varmistettu ja edelleen varmistettu kasvokkain tapahtuvilla keskusteluille, että jokainen 

1.

2.

3.
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hallituksessa tietää järjestön toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden lisäksi hallituksen ja oman 
roolinsa ja vastuunsa sekä sen, kuka johtaa, mitä, miten, milloin ja missä.

”Organisaatiot ovat kommunikaatiota”
- Niklas Luhmann

3.7. Järjestöjohtamisen ammatillistuminen ja järjestöjohtajan identiteetti

Liikuntajärjestöjen toiminnanjohtajien identiteetissä loistaa kirkkaana ydinmotiivi:

”Rakkaudesta liikuntaan ja urheiluun - oma innostus asiaan on oltava, ei tätä voi 
leipäpappina tehdä”

Liikuntajärjestöjen toiminta on vetovoimaista juuri siksi, että tehtävään työhön voi liittää 
itselleen merkityksellisiä tunnelatauksia, arvoja ja motiiveja. Moni arvostaa sitä, ettei 
työ ole vain rahallinen korvaus menetetystä työajasta. Tästä arvo- ja motiivipohjasta on 
selitettävissä myös se, miksi järjestöt ja erityisesti liikuntajärjestöt ovat kehityshakuisia 
ja innovatiivisia. Ei ihme, että liikunnan järjestöjohtajilla on ammattiylpeyttä, ansaittua 
sellaista.

Järjestöjen johtaminen on ammatillistunut voimakkaasti parin viimeisen vuosikymmenen 
aikana. 1960- ja vielä 1970-lukuakin voi luonnehtia järjestöjohtamisen kannalta amatö-
rismin vuosikymmeniksi, mutta viimeistään 1980-luvulta lähtien toiminta on selkeästä 
ammattimaistuminen ja ammatillistunut. Palkattujen toimihenkilöiden määrä järjestöissä 
on lisääntynyt, toimintatavat ovat muuttuneet (strateginen suunnittelu, kehityskeskus-
telut, henkilöstöhallinto) ja osaamisvaatimukset kasvaneet. Järjestöjen johtaminen on 
”ihan oikea” ammatti.

Järjestöjen johtaminen kantaa kuitenkin mukanaan myös historiallisia juuriaan. Siksi 
johtamiskäsitykset ja käytännöt vaihtelevat: toisaalla on strateginen, linjaava, delegoiva, 
itsensä tarpeettomaksi tekevä johtamismalli, toisaalla operatiivinen, hihat käärittynä, 
oman esimerkin kautta ja kovalla tekemiselle (talkoohengellä) olemassaolonsa oikeuttava 
johtamiskäsitys. Se minkälaiseksi toiminnanjohtajan käytännön johtamistapa muodostaa, 
vaikuttaa paitsi johtajan omat käsitykset, myös järjestön koko ja kentän (vapaaehtoisten) 
odotukset ”oikeasta” johtamisesta.
 
”Teen työtä joka ei mahdollista harrastuksia”

Järjestöjen toiminnassa on erityistä niiden toimintakulttuuri. Järjestötyö ei ole virastotyötä, 
se ei mahdu ”kahdeksasta neljään” -muottiin, vaan työllistää tekijäänsä usein myös iltaisin 
ja viikonloppuisen, käytännössä ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden. Tämä antaa 
periaatteessa mahdollisuuden joustavaan ajankäytön suunnitteluun, mutta hämärtää 
myös työn ja vapaa-ajan rajanvetoa. Kun vapaaehtois- ja järjestötyöhön ylipäätään liittyy 
sitoutuminen ja toisten auttaminen, ei tunteja välttämättä lasketa eikä henkilökohtaisia 
uhrauksia vältetä. Tällöin johtajan oman jaksamisen varmistaminen korostuu.

”Vähän vähemmän juhannusaattona soitellaan”

Naiset toimivat aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassa ja heidän osuutensa vapaaehtoisista 
on noussut. Kuitenkin, haastatellun 42:n järjestöjohtajan joukossa oli vain kolme naista. 
Tunnistaen tilanteen myös liikuntajärjestöjen luottamuselimissä, on naisten aliedustus 
järjestöjen johtotehtävissä ilmeinen. Naisjohtajien määrän rinnalla toinen kiinnostava 
kysymys koskee naisjohtajuutta ja sen ominaispiirteitä. Tässä törmätään kuitenkin di-
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lemmaan: naisten johtajuudessa ei pitäisi olla mitään erityistä, sen pitäisi olla itsestään-
selvyys; mutta heti kun naisten johtajuus otetaan valokeilaan, se helposti määritellään 
erityiskysymykseksi – siis marginalisoidaan. Näin syntyy ikuinen kehä, jossa jokainen 
yritys käsitteellistää naisjohtaminen johtaa naisjohtajien marginalisoimiseen erityisryh-
mäksi. Tätä haastatellut naisjohtajat eivät missään nimessä halua. Naisia johtajina tai 
naisjohtajien erityisiä ominaisuuksia ei siten tarvitse korostaa, naisten ei tarvitse erikseen 
perustella johtajuuttaan. Enemmän kysymys on siitä, mitä johtaja – nainen tai mies – voi 
tuoda järjestöjen johtamiseen.

Järjestöillä on edessään sukupolvenvaihdos, jonka seurauksena uusien toimijoiden ja 
johtajien rekrytointi järjestöihin korostuu. Tässä suhteessa olisi syytä kiinnittää huomiota 
nuorten kulttuuriin ja tapaan toimia, mikä vaikuttaa siihen minkälaisia toimijoita nuoret 
ovat niin vapaaehtoisina kuin työntekijöinäkin. Tiivistetysti ja vain pintaa rapaisten, mo-
dernia nuoruutta luonnehtivat muun muassa yksilöllisyys, valinnaisuus, elämäntyylien 
vaihtelut ja niin sanottu ”dilkkaaminen”. Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että moderni nuori 
saa tai joutuu valitsemaan oman elämänuransa itse. Perheen, suvun ja perinteiden 
vaikutus elämän rakennuspuiden ja identiteetin rakentamisessa heikkenee.  Perinteiset 
yhteiskunnalliset koodit poliittisine jakoineen ovat heille usein merkityksettömiä tai jopa 
tuntemattomia. Yhdistysten kaltaiset ”hallinnollis-byrokraattiset apparaatit” eivät heitä 
kiinnosta, toiminta on se joka vetää. 

”Yksikään nuori ei anna koko sieluaan yhdelle toiminnalle”
- Tuomas Rantanen

Olennaista on se, että nuoret – tai ainakin aktiivisimmat heistä! – oppivat tekemään valin-
toja ja vertailemaan vaihtoehtoja. He ovat vähemmän uskollisia vaikkapa yhdelle toimin-
nalle tai organisaatiolle. Ne sukkuloivat mielellään toiminnasta toiseen, seurauskollisuus 
ei ole heille olennaista. Elämäntyyleistä ei tule heille ikuisia, vaan niitä voi vaihtaa tarpeen 
ja halujen mukaan. Elämäntyyleissä he voivat suvereenisti yhdistellä erilaisia, vanhempien 
sukupolvien näkemyksissä vastakkaisia koodeja kuten kaupallista liiketoimintaa, vihreää 
aatetta ja perheen yhdessäoloa. Poliittisia valintoja he tekevät kaupassa valitessaan ba-
naanin tai lenkkarit, käynti vaaliuurnilla ”EVVK – ei vois vähempää kiinnostaa”.

”Nykyään puolustusvoimiin tulee yhä enemmän sellaisia nuoria miehiä, jotka käskyn 
saatuaan alkavat neuvottelemaan siitä”

- Eversti Erkki Nordberg

”Dilkkaaminen” tarkoittaa sitä, että nuoret käskyn, ohjeen, pyynnön tai vastaavaan 
saatuaan alkavat neuvottelemaan siihen itselleen sopivia erityisehtoja. Yksilöllistyminen 
yhdessä valintojen ja kuluttamisen kanssa on johtanut siihen, ”kuluttaja on kuningas”: 
Nuoret ovat kärkkäämpiä vaatimaan oikeuksiaan ja tekemään omaa henkilökohtaista 
edunvalvontaansa. Kansalaistoiminnassa tämä voi tarkoittaa sitä, että vapaaehtoistoi-
minnan yhteisölliset velvoitteet unohtuvat.

Järjestöjohtajat toivat haastetteluissa esille järjestöjensä toiminnan viimekätisen oikeutuk-
sen: seuroja (vapaaehtoisia) varten ollaan olemassa. Järjestö ei ole itsetarkoitus, vaan 
sen tarkoituksena on palvella seuroja ja varmistaa niiden elinvoimaisuus. Järjestöt ovat 
palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioita, joiden tehtävänä on palvella seurojen kautta koko 
lajiyhteisöä tai toimialaa. Aina olennainen kysymys on tietysti se, tuottavatko järjestöt 
niitä palveluja joita kenttä haluaa. Järjestöjen johtajat toivat julki huolensa seurojen 
johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Seurojen toimivuus ja tuloksellisuus viime 
kädessä ratkaisee koko liikuntakulttuurin toimivuuden ja tuloksellisuuden.
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”Toiminnanjohtaja ei voi sanoa että ”hyppää”! Jokainen toimija järjestössä harkitsee  
omalla tahollaan että hyppäiskö – lopulta ketjun päässä seurat ja siellä tapahtuva 
toiminta ratkaisee”.
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