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Mitä ja miten: 

• Miten urheilujohtamisen toimintaympäristöt ovat muuttuneet 1990-
luvulta lähtien ja mitä vaikutuksia sillä on kansalaisjärjestöissä
tapahtuvaan urheilujohtamiseen?  

• Aineistona urheilujärjestelmän muutosta käsitelleen tutkimushankkeen 
verkostoanalyysi-, asiakirja- ja haastatteluaineistot sekä täydennyksenä 
media-aineistoa ja omia arkihavaintoja urheilujohtamisesta. 

 Kokoavaa pohdintaa viitekehyksessä:  liikunnan kansalaistoiminta –
liikuntajärjestöt (lajiliitot) – urheilujohtaminen. 

Lehtonen
Liikuntatieteenpäivät
Jyväskylä
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TUL-lehden arkisto/Urheilumuseo
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Kansallinen 
kilpailutoiminta, 
seurakoulutus, 

nuorisotoiminta, 
olosuhteet, 

kuntavaikuttaminen, 
muut palvelut

Hallitus, pj 

Liittovaltuusto, pj
mahdolliset valiokunnat, 

työryhmät jne. x kpl. 

Seurat, seurahallitukset, seuratoimijat, 
vapaaehtoiset jne.

Toimisto + 
valmennus + osa-
aikaiset + jaetut 

verkostotyösuhteet

Huippu-urheilu:
maajoukkuevalmennus

OK-HUY yhteistyö
urheiluopistot, akatemiat, 

valmennuskeskukset
kv. Järjestöyhteistyö; oma laji

KOK

Kv. tapahtumat:
mc- ja muut arvokisat

media-oikeudet
markkinointisopimukset

kv. kisojen järjestät 
(seurat, kaupungit)

Markkinointiyhtiö 
tai muut 

yhtiöitetyt 
toiminnat (OY)

(Piiri-, aluetoiminta)

OKM, €
Valtion 

liikuntapolitiikka

Lehtonen
Liikuntatieteenpäivät
Jyväskylä

Kansalliset ja kv. 
liigat, 

ammattilaisurheilu 
joukkue - yksilö
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Yhteenvetoa ja pohdintaa:

• Kaupallisen toiminnan/yksityisen sektorin toimintalogiikan jatkuva 
kasvu:

 1990-luvun skenaariot ja muutokset jatkuneet katkeamattomina.

 Yritysjohtajien johtamisosaamisen ihannointi.

 Kaupallistuminen näkyy kaikilla tasoilla (jäsen, urheilija, hallinto 
jne.)

 Kaupallisesti vahvat lajit vahvistuneet  polarisoituminen.

 Ammattilaisurheilun (kv. ja osin kansalliset liigat) merkitys 
kansallisten järjestöjen johtamistyöhön.

 Ajatus yhtenäisestä lajiliittojen muodostamasta järjestöryhmästä 
epärealistinen. Erityisesti painotukset järjestötyössä, huippu-
urheilussa ja kv. toiminnassa hyvin paljon toisistaan poikkeavia.

Lehtonen
Liikuntatieteenpäivät
Jyväskylä
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• Kohti joustavampia hallintorakenteita:

 Nopeat päätökset ja sopimusneuvottelut (esim. sponsorit) 
edellyttävät operatiivisen johdon toimintavalmiutta. 

 Passiiviset ja aktiiviset hallintorakenteet lajiliitoissa? 

 Järjestödemokratian nykytila, tulevaisuus ja ennen kaikkea tarve?

 Järjestörakennevapaata järjestötoimintaa ja -hallintoa? 

 Rakenteet johtamistyön este/väline.

 Hetkelliset rakenteet voimavarana erityisesti järjestöjohtajan 
arkipäivässä ja toiminnan kehittämisessä. 

 Toiminnan monialaisuus (järjestötoiminta, kaupallinen toiminta, 
liikuntapolitiikan toteuttaminen) nähtävä osittaisesta 
hallitsemattomuudestaan huolimatta vahvuutena, joka mahdollistaa 
tarvittaessa painopisteiden vaihtamisen. 

Lehtonen
Liikuntatieteenpäivät
Jyväskylä
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• Lajiliitossa työskentelevältä urheilujohtajalta monialaisuus vaatii kykyä 
manageroida, johtaa kansanliikettä sekä ymmärtää valtion vaateet 
kansalaisyhteiskuntaa kohtaan:

 Jaettu johtajuus, järjestötoiminnan pilkkominen vahvemmin        
osakokonaisuuksiksi.

 Systeemisesti on oltava entistä laajempi ymmärrys eri 
yhteiskuntasektorien toiminnasta. 

 Lajiliiton urheilujohtajan kommunikointikoodistossa on valta 
politiikan valuuttana saanut seurakseen erityisesti rahan (talous),  
tiedotusvälineet (media) ja lakipykälät, sopimuksellisuuden 
(juridiikka). 

 Tutkimuksen näkökulmasta urheilujohtamisen toimintaympäristöt 
ja niihin liittyvät premissit olisi tunnettava ja tiedostettava entistä 
laaja-alaisemmin.  

Lehtonen
Liikuntatieteenpäivät
Jyväskylä
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Kiitos! 

kati.lehtonen@likes.fi

mailto:kati.lehtonen@likes.fi

