
Ajatuksia vastuullisesta urheilujohtamisesta

Päämääränä on lisätä ymmärrystä kansalaistoiminnan ja etenkin liikunta- ja 
urheiluorganisaatioiden johtamisesta eettisen ja vastuullisen johtamisen 
näkökulmasta.

1) Johdatus aiheeseen
2) Vastuullisuus
3) Miten kompleksisuus liittyy vastuullisuuteen?
4) Pohdinta ja esimerkit



”Koska huippu-urheilussa tiivistyy ihmisen suuruus, siinä tiivistyy joskus 
myös ihmisen pienuus. Kaikki eivät aina pelaa reilusti. Mutta eikö sekin 
kuulu niihin tärkeisiin opetuksiin, joita urheilu meille elämästä antaa?
Maailma ei ole täydellinen, ei läheskään, mutta tässä epätäydellisessä 
maailmassa me voimme päättää toimia oikein, tehdä parhaamme ja antaa 
kaikkemme.”
(Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu, Suomen Olympiakomitea ja 
Suomen Paralympiakomitea, Saarikoski) 

Johdatus aiheeseen

”Että kaikki pääsee mukaan, vaikka osa haluaa leikkiä omia leikkejä”
(Lumi Kuorikoski, 4-v)



,
Resonoiva johtaminen pyrkii − johtamisen positioita korostamatta − toimijoita 
kohtaamalla tavoittamaan arjen todellisuuden. Se on psykologisesti rohkeaa 
uskaltaen kohdata risteävät intressit oikeudenmukaisella tavalla. 

Dissonoiva johtaminen lisää etäisyyttä eri tasojen välillä vallan elementistä kiinni 
pitäen. Tällöin kokemus erillisyydestä vahvistuu ja yhteisistä tavoitetiloista 
etäännytään. 

Piirreteorioista kompleksiseen johtamiseen. Karkean jaon mukaan moderni 
johtaminen on alkanut hyvän johtajan piirteiden etsimisestä. Siitä on edetty 
johtamiskäyttäytymisen tutkimiseen. Viime aikoina tutkimus on keskittynyt ilmiöön. 

Vastuullisuus, johtajassa?



,

Vastuullisuus, kulttuurissa?

Arvot ja normit
Mikä on meille juuri tässä organisaatiossa ja työyhteisössä 
tärkeää ja arvostettavaa ja miten se näkyy toiminnassamme?

Organisaation pohjimmaiset perusoletukset
Ovat syvätason käsityksiä ja uskomuksia, jotka ovat syntyneet 
pitkän ajan kuluessa organisaation toimintakaarella 
organisaatiossa työskentelevien henkilöiden 
toimintaperiaatteiden, näkemysten ja ammattikulttuurin 
välityksellä. 

Muuttavatko seinät ihmiset?



Kompleksisuus

”Se mikä on oikein pitkällä aikavälillä, ei aina ole oikein lyhyellä aikavälillä. Se mikä 
on oikein tietyllä hetkellä, ei aina ole oikein toisella hetkellä. Se mikä on hyväksi 
tietylle osalle organisaatiota, ei ole aina hyväksi jollekin toiselle osalle. Se mikä on 
hyväksi organisaatiolle, ei ole aina hyväksi laajemmalle sosiaaliselle järjestelmälle, 
jonka osa organisaatio on.” (March 1991)

Sosiaalinen, dynaaminen ja puhkeava kompleksisuus

Järjestelmän on mahdoton tuottaa kaikkia sitouttavia tavoitteita, parhaimmillaankin 
voidaan puhua riittävän yhteisistä tavoitteista, joilla on järjestelmää kehittävä 
vaikutus. Jaetut arvot ei tarkoita kaikille yhteisiä arvoja, vaan se tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että vastuullisuuden edistäminen katsotaan riittävän yhteiseksi 
arvoksi.



Vastuullisuus sekä johtajassa että kulttuurissa
Luonnetta voi kehittää ja kulttuuria muovata

Kompleksisuus
Toisinaan ns. oikea ja vastuullinen tie on helposti tunnistettavissa, toisinaan ei. 

Kompleksisuuden ymmärrys 

Vastuu ja ongelmien omistajuus
Johtajan tehtävän ja vastuun merkityksen ymmärrys

Arvopohjainen johtaminen
 hard in values, soft in implementation

Esimerkkejä ja pohdintaa


