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1 JOHDANTO 

Strategiatyötä tehdään paljon niin globaaleissa kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

(Tuomi & Sumkin 2017). Strategiatyötä tehdään myös julkishallinnon organisaatioissa (Val-

tionvarainministeriö 2021). Kolmas sektori, yhdistykset, järjestöt, säätiöt, joihin myös urhei-

luseurat luetaan, eivät poikkea tästä (Lehtonen & Stenvall 2021, 23; Hippos 2021; Suomen 

Palopäällystöliitto 2016; Heikkala ym. 2014, 7). Useimmissa yrityksissä useimmiten panos-

tetaan strategiatyöhön, kuten myös strategian toimeenpanemiseen, hyvään johtamiseen ja 

oikeanlaisen yrityskulttuurin luomiseen (Esser 2021). Tästä huolimatta strategiatuntemus 

suomalaisissa yrityksissä on kuitenkin yleisesti heikko (Tuomi & Sumkin 2017; Maula 2016; 

Maury 2016). Vain 13 prosenttia ylemmästä johdosta ja kaksi prosenttia työntekijöistä tun-

tee oman organisaation strategian vaikka se on kirjattu ja kommunikoitu selkeästi (Maury 

2016). Kauppakamarin ja Suomen yrittäjät Oy:n tutkimuksen mukaan suomalaisista yritys-

johtajista ja esimiehistä puolet kertoo tuntevansa yrityksen strategian ja 42 prosenttia to-

teuttavansa sitä (Tuomi & Sumkin 2017). Urheiluseuroissa strategiatyö on vaihtelevaa, osa 

panostaa strategiatyöhön hyvinkin ammattimaisesti, osalla taas ei ole ymmärrystä, saatikka 

osaamista. Paljon riippuu urheiluseuran taustasta ja tahtotilasta sekä kunkin seuran toimi-

vuuden ulottuvuudesta. 

Lähes jokainen organisaatio myös kohtaa strategisia haasteita. Strategisia haasteita luovat 

mm. isommat muutokset kuten tarkoituksen tai identiteetin päivittäminen tai organisaation 

rakenne, kuten myös lahjakkaiden työntekijöiden rekrytointi tai heistä kiinnipitäminen, kan-

sainväliset ja kansalliset kilpailijat tai sääntely (Beer 2020, 1; Cheng & Groysberg 2018, 3-

4). Useimmiten strategisia haasteita kuitenkin kohdataan strategian toimeenpanossa. 

Yleensä syynä on organisaation kyvyttömyys viedä strategiaa eteenpäin, ei niinkään itse 

strategia. (Beer 2020, 1.) Organisaation kyvyttömyys on suoraan sidoksissa vääränlaiseen 

yrityskulttuuriin. Organisaatiossa vallitseva yrityskulttuuri on ratkaiseva onnistuuko strate-

gian toimeenpano vai ei. Onnistuminen edellyttää oikeanlaista kulttuuria, kulttuurin tulee 

edistää muutosta, ei toimia muutoksen esteenä. (Pietilä 2015, 16.) 

Strateginen johtaminen on toimintaa jolla luodaan pitkän aikavälin menestyminen. Hyvä 

strategia antaa yritykselle suunnan ja merkityksen, luo yrityksen luonteen ja edesauttaa 

työntekijöitä toimimaan johdonmukaisessa ympäristössä. Strategia ohjaa toimintaa, mutta 

vain mikäli strategia on toimeenpantu onnistuneesti organisaatioon. (Groysberg ym. 2018, 

4.) Nykyisessä, nopeasti muuttuvassa ympäristössä tulee organisaation kuitenkin osata toi-

mia ketterästi, sillä pitkän strategiaprosessin aikana saattaa strategia pahimmillaan jo van-

hentua ympärillä tapahtuvien muutosten myötä (Esser 2021; Maula 2016). Nopeasti muut-

tuva toimintaympäristö koskettaa myös urheiluseuroja. Ja viime vuosien epävakaan 
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toimintaympäristön lisäksi muutti koronapandemia ihmisten käyttäytymistä kuten liikku-

mista, sosiaalista käyttäytymistä ja työntekoa. Lisäksi koronapandemiarajoitukset ovat ol-

leet mittavia ja vaikutukset voivat kantaa usean vuoden ajan seurojen toimintaan. (Lehtonen 

& Stenvall 2021, 1-4; Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan 2020, 11.) 

Yhteiskunnan muuttuessa nopeasti ympärillämme, koskettaa globalisaatio tänä päivänä jo-

kaista, kuten myös digitalisoituminen, työn murros sekä tietotulva. Muutoksen taustalla on 

eri megatrendejä kuten automaatio, robotiikka, tekoäly, kaupungistuminen, työn muuttumi-

nen (Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät 2017, 25), ja muutosta voidaan ennustaa tar-

kastelemalla megatrendejä (Vainio 2021). Eivätkä yhdistykset, kuten urheiluseurat ole mi-

tenkään immuuneja ympäristön muutoksille (Lehtonen & Stenvall 2021, 1-4; Suomen Palo-

päällystöliitto). Halutessaan menestyä, eli pysyä muutoksessa mukana, tulee myös urhei-

luseuran strategiatyön olla suunnitelmallista, ja toimeenpanon onnistua (Koski & Mäenpää 

2018, 12). Vanhan totutun mukaisesti ei tänä päivänä urheiluseurakaan voi tehdä strategiaa 

seuraavaksi viideksi vuodeksi ja päivittää sitä viiden vuoden sykleissä. Kehitystyön tulee 

olla säännöllistä ja toistuvaa (Maula 2016).  

Strategiaa toimeenpantaessa tuleekin ymmärtää niin ympärillä olevien trendien, kuten 

myös toimintaympäristön vaikutus strategiatyöhön. Oman haasteensa luo urheiluseurojen 

oma erityinen toimintaympäristö - monimuotoinen yhteisö, arvoperusteinen toiminta sekä 

yleishyödyllinen toimintamalli. Lisäksi urheiluseuroissa toimii palkattujen henkilöiden rin-

nalla paljon vapaaehtoisia toimijoita. (Turunen ym. 2020, 2; Koski & Mäenpää 2018, 12, 47. 

53-54, 63-64.) Urheiluseuratoiminnassa usein kohdataankin kaikki mahdolliset monimuo-

toisuuden alueet: ikä, etninen tausta, sosioekonominen tausta, koulutustaso, uskonnollinen 

vakaumus jne. (Koski-Mäenpää 2018, 54-72). Strategian toimeenpanon onnistumiseen vai-

kuttaa muuttuvan ympäristön ja moninaisen yhteisön lisäksi organisaatiossa vallalla oleva 

kulttuuri. Jokaisella organisaatiolla, kuten myös urheiluseuroilla, on oma yrityskulttuurinsa 

joka oikein johdettuna auttaa menestymään (Maula 2016; Rossi 2012, 2). Mutta mikäli kult-

tuurin merkitystä ei osata huomioida, voi koko strategian toimeenpaneminen epäonnistua. 

Yrityskulttuurin merkitys onnistumisessa onkin oleellinen, yksi strategian toimeenpanemi-

sen perusteista. (Maula 2016; Rossi 2012, 2.)  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan strategian toimeenpanemista ammattimaisesti toimivassa 

urheiluseurassa, painottaen yrityskulttuurin merkitystä onnistuneessa toimeenpanossa. 

Strategia aiheena on hyvin laaja, ja strategiatyö, strategian luominen ja jalkautuminen on 

monen eri tekijän kokonaisuus. Strategiatyön ollessa aiheena laaja ja siihen liittyessä monta 

eri osiota, kuten strategian luominen, strateginen johtaminen, strategian seuranta, 
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muutosjohtajuus, on työn tulokulmaksi valittu yrityskulttuurin merkitys strategian toimeen-

panossa ja muut tekijät on tässä työssä rajattu tietoisesti pois. 

Strategian toimeenpanon kannalta on tärkeää että kaikki toimijat, taustasta huolimatta, ym-

märtävät strategian käsitteistön ja tavoitetilan samalla tavalla. Johdon rooli nouseekin tär-

keäksi onnistumisen osalta. (Rinne 2020.) Johdon tulee osata ottaa työntekijät mukaan jo 

strategian luomis- ja päivittämisvaiheessa (Rinne 2020), samalla myös ymmärtää yrityskult-

tuurin (Luukka 2020; Mohammadian 2017, 55-56) ja arvojohtamisen merkitys (Mohamma-

dian 2017, 66-68), sekä omata kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusta (Mohamma-

dian 2017, 22-24). Lisäksi niin yritysten johdon, kuten myös urheiluseuran johdon tulee huo-

lehtia, että strategia ja tavoitteet ovat ajan tasalla jotta strategian toimeenpano voidaan var-

mistaa kulloisessakin toimintaympäristössä (Mohammadian 2017, 35) .  

Onnistuminen vaatii johdolta osaamista ja oikeanlaisen työkalupakin käyttämistä. Kuiten-

kaan johdon osaaminen ei aina ole riittävää yritysmaailmassa, saati yhdistystoiminnassa, 

tässä muuttuvassa ja moninaisessa ympäristössä. (Lehtonen & Stenvall 2021, 1.) Lisäksi 

urheiluseurojen osalta onkin tärkeää huomata, että johtaminen on sidoksissa yrityskulttuu-

riin (Scoblic 2020, 36-41; Koski & Mäenpää 2018, 17) ja muuhun kontekstiin kuten toimin-

taympäristöön, organisaation tavoite- ja tahtotilaan (Lehtonen & Stenvall 2021, 1-2) sekä 

urheilun kautta jaettavaan samaan arvomaailmaan, kuten liikunnallisen elämäntavan omak-

suminen ja kokeminen, liikunnan ilo sekä terveys (Koski & Mäenpää 2018, 34-35). Lisäksi 

yhdessä toimiminen on monelle tärkeä arvo, miksi toiminnassa ollaan ylipäätään mukana. 

(Koski & Mäenpää 2018, 16-18; Warner ym. 2011, 15). 

Onnistunut strategian toimeenpano edellyttää eri toimijoiden ja sidosryhmien ymmärtä-

mistä, kuten myös oikeanlaisen yrityskulttuurin läsnäoloa. Ratkaisevaa on, osaako johto 

kiinnittää huomiota yrityskulttuurin merkitykseen ja onnistuuko organisaatio juurruttamaan 

yrityskulttuurin jossa organisaatiota ohjataan eteenpäin kohti tulevaisuutta pitäen samalla 

huolta nykyhetkestä. Yrityskulttuurin merkitys niin strategiatyössä kuin strategian toimeen-

panossa on merkittävä. (Scoblic 2020, 36-41.)  

Juuri nyt, keskellä pandemiaa, saman aikaisesti kun usealla toimijalla ravintoloista urheilu-

seuroihin, on vaikeaa ylläpitää toimintaa pyörimässä, onkin hyvä hetki keskittyä strategia-

työhön ja strategian toimeenpanemiseen. Jo ennen koronakriisiä nopea teknologinen muu-

tos, globaali poliittinen epävarmuus ja kasvava taloudellinen riippuvuussuhde loivat vahvaa 

epävarmuutta tulevaisuudesta (Koski & Mäenpää 2018, 19, 36). Ominaista kuluvalle aika-

kaudelle on teemojen ”monimutkaisuus”, ”kaaos” ja ”ristiriitaisuus” hallitseminen sekä epä-

varmuuden ja välinpitämättömyyden lisääntyminen (Ljundberg 2016; Sardar 2015, 1). Myös 

tiedepiireissä epävarmuuden laajuuteen on kiinnitetty huomiota jo vuosikymmenien ajan ja 
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sen kuvaamiseksi on alkanut muodostua akronyymejä, kuten yleisemmin käytetty VUCA 

(volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – ailahtelevuus, epävarmuus, monimutkai-

suus, monitulkintaisuus) (Sitra 2021; Scoblic 2020, 36; Lundberg 2016; Bennet & Lemoine 

2014) ja TUNA (turbulent, uncertain, novel, ambigious -sekasortoinen, epävarma, uuden-

lainen, epäselvyys) (Scoblic 2020, 36).  

Niin Yhdysvaltojen armeija kuin valveutunut yritysjohto on jo viimeisen parin kymmenen 

vuoden ajan pohtinut mikä on strategian merkitys niin kutsutussa VUCA -maailmassa 

(Ljundberg 2016; Berinato 2014). Maailmasta tulee enemmän ja enemmän VUCA (Ljund-

berg 2016), mutta kuitenkaan suurin osa yritysjohdosta ei ole näin valveutunutta (Scoblic 

2020, 36). Ulkoisen ympäristön muuttuessa nopeasti ja arvaamattomasti, on yleisempää 

että johdolla on vaikeuksia pysyä perässä – mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi huomenna 

(Scoblic 2020, 36). J. Peter Scoblic:in (2020, 36) mukaan useimpien johtajien primitiivire-

aktio on paeta epävarmaa tilannetta keskittymällä nykyhetkeen. Toisin sanoen, ympäristön 

nopea muutos ja arvaamattomuus on saanut johdon keskittymään nykyhetkeen, esimer-

kiksi panostamalla tehokkuuteen innovaation kustannuksella. Näin ollen, johto on viime ai-

kojen myllerrysten keskellä suosinut nykyhetkeä tulevaisuuteen keskittymisen kustannuk-

sella. Ja sitten tuli pandemia.  

Olympiakomitean vuonna 2016 (Onko urheilujohtaminen kiinni ajassa? 2016) urheilun joh-

tohenkilöille tekemässä kyselyssä selvitettiin onko urheilujohtaminen kiinni ajassa. Ennen 

kyselyä vastaajille annettiin kuvaus sen hetken merkittävistä globaaleista ja kansallisista 

haasteista. Vastaukset kuitenkin keskittyivät lähes yksinomaan pelkästään kansallisiin tee-

moihin, vaikka monet ilmiöt ovat globaaleja. Puolet vastaajista vastasi kysymykseen onko 

urheilujohtaminen kiinni ajassa, Ei, ja vain kolmasosa Kyllä. Kyllä -vastauksen antaneet oli-

vat kommentoineet että myös urheilujohtamisessa on pakko pysyä kiinni ajassa ja uudistu-

misen tarve on jatkuva. Ei -vastauksen antaneet olivat kuvanneet johtamisosaamisen puu-

tetta, urheilumaailman perinteistä kiinni pitämistä ja yhteisen päämäärän puuttumista. 

Koska huominen näyttää nyt pandemian myötä entistä epävarmalle, onkin luonnollisempaa 

keskittyä tässä hetkessä pärjäämiseen strategisen tulevaisuusajattelun sijasta. Kuitenkin 

johdon olisi tärkeää ymmärtää että keskittyminen pelkästään päivittäisiin haasteisiin ja ly-

hyen ajan suunnitelmiin, kuihduttaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä, sillä monet ongelmat 

vaativat kaukokatseisuutta. (Scoblic 2020, 36-41.) 

Aiempi tutkimus 

Strategiaan kohdistuva tutkimus on vakiintunut tieteenala ja strategiaa tutkitaan niin kau-

pallisella alalla kuin sotatieteissä. Englannin kielinen käännös strategian tieteenalakäsit-

teelle on strategic studies. Tällä käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan tutkimusta. Strategy -
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käsitteellä viitataan yleisemmin strategiaan, strategiatyöhön ja -prosessiin. (Suomalaisia 

näkökulmia strategian tutkimukseen 2013, 8.) Suomalainen seuratoiminnan ja liikunnan 

kansalaistoiminnan tutkimuksessa toistuu viisi näkökulmaa: yksittäisten seurojen historian 

tutkiminen, suomalaisten liikuntakäyttäytymisen tutkiminen ja seuraorganisaation tai hallin-

non tutkiminen, historialliseen sosiologiaan ja terveyden edistämisen tutkiminen (Koski & 

Mäenpää 2018, 12). Hallinnon tutkimus, eli ns. governance-tutkimus, on urheilussa enim-

mäkseen keskittynyt organisaatioiden tutkimisen sijasta tutkimaan organisaation ja sidos-

ryhmien suhdetta (Dowling 2018, 12-14), kun taas organisaatiotutkimus on keskittynyt pää-

sääntöisesti valtakunnallisiin järjestöihin, tutkien hallitustyöskentelyä ja johtamiskäytäntöjä 

arvojen, normien ja prosessien näkökulmasta (Aarresola 2020, 6) tai paikalliseen liikunta-

politiikkaan (Dowling 2018, 11-12).   

Urheiluseura-aiheisia tutkimuksia Suomessa julkaisee liikuntajärjestöjen lisäksi Opetus- ja 

kulttuuriministeriön alainen Vation liikuntaneuvosto. Kolme suurinta kansainvälistä urheilu-

johtamisen lehteä julkaisee kansainvälisiä tutkimuksia urheilujohtamisesta: Journal of Sport 

Management, Sport Management Review, ja European Sport Management Quarterly. Ur-

heilujohtajien yhteisölle on suunnattu omat lehdet: International Journal of Sport Policy and 

Politics, International Journal of Sport Marketing and Management.  

Tietopohja  

Tietoperusta rakentuu strategian toimeenpanon ja urheiluseurojen toimintaympäristön sekä 

yrityskulttuurin merkityksen ymmärtämisen ympärille. Tutkimuksessa ongelmaa lähesty-

tään kirjallisuuskatsauksen, tehtyjen kyselyiden sekä työpajoissa tehtyjen havaintoien 

kautta. Teoreettinen viitekehys nojaa toimintaympäristön ymmärtämiseen, strategian toi-

meenpanemiseen sekä yrityskulttuurin merkitykseen strategian toimeenpanossa. Tutki-

muksen viitekehyksenä toimii yrityskulttuurin näkökulma ja miten yhtymäkohdat nousevat 

esille urheiluseuratoiminnassa. 

Jotta voidaan tutkia strategian toimeenpanemista urheiluseurassa tulee ensin ymmärtää 

toimijakenttä sekä määrittää millainen toimija urheiluseura on. Urheiluseuroilla on oma his-

toriansa ja tarkoituksensa. Toiseksi tarkastelussa on yrityskulttuuri yleisesti ja erityisesti ur-

heiluseurassa. Kolmanneksi tutkimuksen kannalta on oleellista ymmärtää mitä esteitä stra-

tegian toimeenpanemisessa voi olla, miten urheiluseurat eroavat yrityksistä ja miten yllättä-

vän moninainen joukko urheiluseuran toiminnassa on mukana.   

Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskatsaus on kuvaileva, traditionaalinen kirjallisuuskatsaus, 

joka on yksi yleisemmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksista ja sen voi luonnehtia olevan 

yleiskatsaus ilman tarkkoja rajoja tai käytettyjä metodeja (Salminen 2011, 6-7). Aineiston 

valintaa ei ole tehty tietyin metodisin säännöin, vaan tutkimuskysymyksiä ja ilmiötä on 
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lähestytty tutkimuksen tulokulmasta, yrityskulttuurin merkitys strategian toimeenpanossa, 

hyödyntäen saatavilla olevaa kirjallisuutta. Tämän tutkimuksen kohdalla aineiston ollessa 

hyvin laaja ja aiempaa tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta löytyessä paljon, monen vuosikym-

menen ajalta, rajattiin materiaalia niin että tutkimusongelman ilmiötä voidaan parhaiten se-

littää.   
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2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Tarkoitus, tavoite, ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää Sport Club Vantaa ry:n 

strategian toimeenpanoa jotta strategia muodostuisi osaksi päivittäisiä toimia ja ohjaisi te-

kemistä toivottuun suuntaan. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaation käy-

täntöä strategian toimeenpanon osalta sekä vahvistaa osaamista toimintaympäristön ym-

märtämisestä että lisätä yrityskulttuurin merkityksen ymmärrystä onnistuneessa strategian 

toimeenpanossa. Siten ymmärryksen lisäämisen kautta luoda uudenlainen mahdollisuus 

ohjata toimintaa haluttuun suuntaan. 

Hankkeen hyöty kohdeorganisaatiolle on uudenlaisen työskentelykulttuurin luominen. On-

nistuneen strategian toimeenpanon myötä työntekijät osaavat omalla työskentelyllään edis-

tää strategian onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tuotos on toimintamalli 

jolla strategia voidaan toimeenpanna jatkossa. Toimintamallin mukaisesti mahdollistetaan 

työskentelykulttuurin ylläpitäminen jossa jokainen tunnistaa strategian, ja omaksuu strate-

gian osaksi omaa työskentelyä. Tavoitellen ”meidän strategia” kulttuuria sekä strategia-

orientoinutta organisaatiota.   

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksellinen kehittämishanke on lähtenyt tutkimuskysymyksistä, jotka ovat syntyneet 

kohdeorganisaation tarpeesta.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

▪ Kuinka toimeenpanna visuaalisesti kuvattu strategia moninaisessa ympäristössä 

niin että kaikki ymmärtävät strategian samalla tavalla? 

Päätutkimuskysymystä tukevat seuraavat apukysymykset: 

▪ Miten toimeenpanna strategia niin että se ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan? 

▪ Miten strategian tasalaatuinen toimeenpano onnistuu kun työntekijät ja toimijat ovat 

hyvin erilaisia taustoiltaan? 

▪ Millaisia keinoja toimeenpanossa voidaan hyödyntää? 

Tutkimuksen taustalla on käytännön ilmiö johon liittyy ongelma. Ongelman syiden löytä-

miseksi tulee tehdä analyysiä, perehtyä aikaisempiin tutkimuksiin sekä selvittää ilmiötä teo-

rioiden ja tietoperustan kautta. (Kananen 2015, 11-12.) Tämän tutkimuksen ilmiö on strate-

gian tunnistaminen organisaatiossa, ja sen toteuttaminen päivittäisessä toiminnassa. 
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Henkilöstö tunnistaa strategian kuvana, mutta suurin osa ei kuitenkaan osaa sanoa toimiiko 

strategian mukaisesti, tai onko strategia osana joka päiväistä toimintaa. Tai edistääkö omilla 

toimillaan strategian toteutumista, ja millaisena näkee oman roolin strategiassa. Esimerkiksi 

strategiaan kirjatun vähävaraisten perheiden tukemisen osalta voi työntekijä edistää toteu-

tumista hyvinkin pienillä teoilla, kuten jakamalla mainoksen kohderyhmien tunneista lähi-

alueen kauppaan, olemalla yhteydessä ulkopuolisiin tahoihin tai muuten kiinnittää huomiota 

ympäristöön. Vapaaehtoisten voimin voidaan esimerkiksi järjestää erilaisia tapahtumia tai 

keräyksiä.    

2.2 Tutkimusprosessin kulku  

Laadullisen tutkimuksen ollessa joustava saattaa eri vaiheiden välillä olla päällekkäisyyksiä. 

Tutkimuksen ollessa joustava voidaan tutkimusprosessin edetessä ja tiedon lisääntyessä 

palata aiemmin suoritettuihin valintoihin ja muuttaa niitä (Juuti & Puusa 2020), kuten myös 

tässä tutkimuksessa on tehty. Tutkimusprosessi seurasi yleisesti tutkimuskirjallisuudessa 

kuvattua tutkimusprosessia (kuvio 1) alkaen aiheeseen perehtymisellä ja tutkimuksen suun-

nittelulla jonka jälkeen tutkimuskysymykset muotoutuivat. Rajauksia jouduttiin tarkenta-

maan prosessin aikana useasti strategiatyön ollessa aiheena hyvin laaja. Kohdeorganisaa-

tion ollessa kolmannen sektorin toimija, urheiluseura, on teoreettisessa viitekehyksessä 

keskitytty toimijakentän ymmärtämiseen, strategian toimeenpanon ja yrityskulttuurin merki-

tyksen lisäksi. Tutkimuksen näkökulmaksi valikoitui yrityskulttuurin merkitys onnistuneessa 

strategian toimeenpanossa, yrityskulttuurin noustessa viime aikoina esille kirjallisuudessa 

ja tutkimuksissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.  

Kappaleessa 2.7 on käsitelty kohdeorganisaation nykyistä strategiaprosessia sekä kuvattu 

uusi, tavoiteltava strategiaprosessi jotta lukijan on helpompi ymmärtää tutkimuksen lähtö-

kohdat. Teoreettinen viitekehys muodostuu kirjallisuuskatsauksesta ja toimijakenttäanalyy-

sistä, kohdeorganisaation toimintaympäristön ymmärtämisen ollessa oleellista tutkimuksen 

kannalta. Aihetta tarkastellaan toimijakenttäanalyysin kautta, analysoiden kappaleissa 3.1, 

3.2 ja 3.3 urheiluseurojen toimintaympäristöä Suomessa, ja sen vaikutuksia urheiluseurojen 

toimintaan mm. monimuotoisuuden, ammattimaistumisen, vapaaehtoisuuden vaikutuk-

sesta. Näiden teemojen jälkeen varsinainen tutkimuksen toteutus alkaa sekä tulosten ana-

lysointi joka kuvataan kappaleessa 4. Tutkimusprosessi päättyy johtopäätöksiin, kappa-

leessa 5 ja lopussa esitettäviin jatkotutkimusehdotuksiin.  
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Kuvio 1. Tutkimusprosessin kulku (mukailtu Juuti & Puusa 2020; Kananen 2015) 

 

2.3 Tutkimusote, tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu  

Tutkimusote 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten strategian toimeenpano onnistuu kohdeorgani-

saatiossa työpajatyöskentelyn kautta. Kyseessä on strategian toimeenpanon onnistumi-

seen liittyvä tutkimus, jossa yhdistettiin laadullinen ja määrällinen tutkimus. Tavoitteena oli 

kerätä aineistoa laadullisin ja määrällisin tutkimusmenetelmin toisiaan täydentäen, vaikka-

kin laadulliset menetelmät soveltuvat paremmin ymmärryksen kasvattamiseen (Tuulaniemi 

2016, 144) sekä ilmiön ymmärtämiseen (Juuti & Puusa 2020). Tutkimus nojaa teoreettiseen 

viitekehykseen joka perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja toimijakenttäanalyysiin.  

Kohdeorganisaation nykyinen strategiaprosessi esiintyy tutkimuksessa näkökulmana. Ny-

kyistä strategiaprosessia käsitellään näkökulman kautta esitellen nykytila strategiaproses-

sista sekä nykyiset strategiatoimijat. Myös uusi tavoiteltava strategiaprosessi kuvataan 
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ymmärryksen lisäämiseksi. Tutkimuksen laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keinoin ke-

rätyn aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimuksen eri tulokulmat on 

tiivistetty Tutkimuksen tulokulmat -kuvioon (kuvio 2).  

 

Kuvio 2. Tutkimuksen tulokulmat 

 

Tutkimusmenetelmät  

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin (Kananen 

2015, 24). Tutkija valitsee menetelmät tehtävän tutkimuksen mukaisesti. Laadullisessa, eli 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään aina jollain tavalla ihmisiä, tavoitellen ilmiön ym-

märtämistä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta (Juuti & Puusa 2020). 

Henkilöiden kokemukset, ajatukset, tunteet ja merkitykset ovatkin laadullisen tutkimuksen 

keskiössä (Juuti & Puusa 2020; Pietikäinen & Mäntynen 2019, 210-211). Tutkimuskohdetta 

lähestytään keräämällä aineistoa eri aineistonkeruumenetelmin, kuten havainnoimalla, 

haastattelemalla, kyselemällä tai käsittelemällä dokumentteja (Kananen 2015, 24) kuten 

asiakirjoja, henkilökohtaisia kirjeitä, valokuvia tai omaelämänkerran tekstejä (Alastalo & 

Vuori 2021), ja koko aineistosta muodostetaan ymmärrykseen johtava kokonaisuus yhdis-

telemällä aineiston palaset (Juuti & Puusa 2020).  



15 

Tässä tutkimuksessa laadullisen tutkimuksen aineistoa kerättiin havainnoimalla työpaja-

työskentelyä kahdessa erillisessä työpajassa. Havainnoinnin tukena toimitettiin kysely jossa 

osa kysymyksistä esitettiin suljetulla ja mitattavalla tavalla, ja osa laadullisina kysymyksinä. 

Määrällisen tutkimuksen, kyselyn suljetut kysymykset, auttoivat vahvistamaan ongelmaa, ja 

niillä myös haettiin ymmärrystä niin tutkittavasta ongelmasta kuin ilmiöstä. Laadullisilla ky-

symyksillä joihin pyydettiin vastaamaan omin sanoin, oli tarkoituksena saada vastauksia 

nimenomaan ilmiöstä. Laadullisten kysymysten tavoitteena oli saada selville mm. ymmär-

ryksen taso ja tarkempaa tietoa ilmiöstä, kuten myös oliko tutkijalla jäänyt jotain huomaa-

matta.  

Ensisijaisena tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin kuitenkin laadullista tut-

kimusta pitäen ensisijainen paino numeerisen materiaalin sijasta päätelmien tekemisessä 

(Tuulaniemi 2016, 144). Kyselyn vastaukset antoivat pohjan jonka perusteella oli mahdol-

lista tehdä päätelmiä, mutta työpajoissa kerätyt tiedot antoivat kyselyn vastauksille merki-

tyksen ja auttoivat ymmärtämään ilmiötä. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää tutkittavaa 

ilmiötä ja sitä kautta saada nostettua esille päätelmiä. Havainnointi tutkijan toimesta oli pas-

siivista tarkkailua, tutkijan pysytellessä keskustelusta sivussa.  

Aineistonkeruu 

Aineiston keruun lähtökohtana ovat tutkimusongelmat tai tutkimustehtävä. Ja näiden perus-

teella valitaan käytettävät aineiston keruumenetelmät. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006, 50.) Aloitettaessa tutkimusta tulee päättää mikä rooli teorialla on tutkimuksessa. Rooli 

voi olla joko vaihtoehtoisesti teorialähtöinen, aineistolähtöinen tai teoriasidonnainen. Teo-

rialähtöisessä tutkimuksessa aineiston analyysi perustuu valmiiseen teoriaan tai hypotee-

siin jota tutkimuksessa testataan uudessa yhteydessä. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

pääpaino on aineistossa, ja analyysi alkaa muodostumaan tutkimuksen aikana sen sijaan 

että perustuisi valmiiksi päätettyihin oletuksiin. Näiden kahden väliin sijoittuu teoriasidon-

nainen tutkimus. Analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan mutta kytkennät on havaittavissa 

kun löydöksien tueksi esitetään vahvistuksia teoriasta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006, 15.) Laadullisen tutkimuksen keskittyessä tarkastelemaan yksittäistä teemaa, kerä-

tään aineisto usein luonnollisissa tilanteissa pitäen ihmisiä tiedon keruun lähteenä. Olen-

naista onkin tavoittaa ihmisten näkökulmat ja siten aineistonkeruumenetelminä suositaan 

menetelmiä joissa näkökulmat ja ääni pääsevät esille. (Juuti & Puusa 2020, Laadullisen 

tutkimuksen olemus). 

Tämä tutkimus alkoi aineistolähtöisellä lähestymisellä tutustuen laajaan aiheeseen ennen 

lopullisen teoreettisen viitekehyksen päättämistä. Strategiatyöskentelyn ollessa hyvin laaja 

ja rönsyilevä aihe, oli rajausten tekeminen alussa tärkeää. Aineistonkeruumenetelmä 
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valikoitui tutkittavan aiheen laajuuden vuoksi, ja mahdollisti aiheiden karsimisen ja teoreet-

tisen viitekehyksen painottamisen teemoihin joilla voidaan parhaiten tutkia tutkittavaa il-

miötä. Kohdeorganisaatiossa aineiston keruu suoritettiin keräämällä aineistoa havainnoi-

malla työpajoissa sekä työntekijöille ja hallitukselle teetetyillä kyselyillä. Työpajoihin valikoi-

tiin osallistumaan päätoimisena työskentelevät työntekijät sekä hallituksen jäsenet heidän 

ollessa oleellisessa roolissa strategiatyössä. Kyselyyn osallistuivat kaikki, niin päätoimiset 

kuin osa-aikaiset työntekijät sekä hallituksen jäsenet. Kyselyllä haluttiin kartoittaa laajem-

min nykyistä tilannetta sekä ymmärrystä. 

Tutkimusongelman näkökulmana toimi yrityskulttuurin merkitys onnistuneessa toimeenpa-

nossa. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin kohdeorganisaation nykyinen hierarkkinen strate-

giakäytäntö. Toteutustapojen valinnoilla haettiin käyttöystävällisyyttä sekä erilaisia keinoja 

kerätä aineistoa, mutta myös antaa suuntaa ja ideoita jatkokehittämiselle. Toimijakenttä-

analyysin tarkoituksena oli varmistaa että tutkimus tarkastelee aihetta toimintaympäristön 

huomioiden. Aineisto luokiteltiin tutkimustavoitteiden mukaisesti (kuvio 3).  

 

Tavoite Aineistot Aihetta käsittelevät 

luvut 

Kehittää kohdeorganisaation 

käytäntöä strategian toimeen-

panon osalta. 

Kirjallisuuskatsaus 

Työpajatyöskentely 

Havainnointi työpajoissa 

Kysely 

Näkökulma 

Luvut 2 ja 3 

 

Vahvistaa osaamista toimin-

taympäristön ymmärtämisestä. 

Kirjallisuuskatsaus 

Toimijakenttäanalyysi 

Luvut 3.4 – 3.6 

Luvut 3.1 - 3.3 

Lisätä yrityskulttuurin merkityk-

sen ymmärrystä onnistu-

neessa strategian toimeenpa-

nossa. 

Kirjallisuuskatsaus Luku 3.6 

Kuvio 3. Aineiston keruu 
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Aineiston keruu alkoi päätoimisten työntekijöiden kanssa pidetyllä työpajalla (2.11.2020). 

Päätoimisten työntekijöiden rooli organisaation toiminnassa on oleellinen, samoin strate-

gian osalta useimman heistä toimiessa esimiehenä ja vastatessa isommista kokonaisuuk-

sista kuten harrasteliikunta jossa työskentelee noin 30 työntekijää tai tapahtumista joissa 

suurin osa tekijöistä on vapaaehtoisia. Ensimmäiseen työpajaan valittiin tutkijan ja työpajan 

vetäjän toimesta kolme aihetta strategiasta: Palvelumuotoilu, Riskit ja Yritysvastuu. Toinen 

työpaja (24.11.2020) pidettiin hallituksen jäsenille. Työpajassa käsiteltiin strategiasta kahta 

aihetta: Yrityskulttuuri ja arvoista kohteeksi valittiin Monipuolinen liikuttaja. Yrityskulttuuri 

aihe oli valittu etukäteen tutkijan ja työpajan vetäjän toimesta. Monipuolinen liikuttaja -ai-

heen valitsivat työpajan osallistujat.    

Surveypal-kysely (liite 1 & liite 2) suoritettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

kysely lähetettiin päätoimisille työntekijöille ja hallituksen jäsenille (31.1.2021). Työnteki-

jöille ja hallitukselle lähetettiin hieman toisistaan perustietojen kysymisen osalta eroavat ky-

selyt. Toisessa vaiheessa kaikille muille työntekijöille (1.2.2021). Kyselyn toteutustavan va-

linnalla tavoiteltiin sitä, että kyselyä on mahdollista muokata ennen laajempaa jakelua. Laa-

jemman jakelun kohderyhmä muodostui lopuista työntekijöistä. Vastaajien ikäjakauman ol-

lessa laaja, 13 vuotiaasta 50 vuotiaaseen, oli kysymysten toimivuus ja ymmärrettävyys 

oleellista. Surveypal-kysely suljettiin 7.12.2020.  

Toimijakenttäanalyysi perustuu toimintaympäristön, kuten yhdistystoiminnan erityispiirtei-

den ja hajanaisen ympäristön, liittyvän kirjallisuuden tarkasteluun. Tavoitteena ei ollut to-

teuttaa kattavaa toimijakenttäanalyysiä, vaan muodostaa osana työtä kokonaiskuva urhei-

luseurojen toimijakentästä Suomessa. Urheiluseurojen toimijakentän ollessa moninainen, 

vaikuttaa toimintakenttä myös strategian toimeenpanon onnistumiseen.  
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Kuvio 4. Aineiston keruu ja kohderyhmät 

Kyselylomakkeessa kysyttiin ensin vastaajan taustatietoja, kuten ikä, sukupuoli ja työsuh-

teen kesto. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin ensin kuvaamaan omin sanoin tutkimuksen 

kohteena ollutta ilmiötä. Tämän jälkeen kysyttiin monivalintakysymyksillä ja vapaatekstiky-

symyksillä yleisiä kysymyksiä strategian tietämyksestä. Näillä kysymyksillä halutiin tiedus-

tella onko vastaajalla ymmärrystä strategiasta ja miten strategian aiempi toimeenpano on 

onnistunut.  

Koska kyselyt kohdistettiin kaikille, lähetettiin kaikille samanlainen saatekirje (Liite 3). Huo-

mionarvoista tutkimuksen kannalta kuitenkin on, että kyselyn oli alun perin tarkoitus lähteä 

työntekijöille ennen työpajatyöskentelyjä. Kyselyn lähettäminen kuitenkin viivästyi koronati-

lanteen vuoksi, ja kyselyn lähettämisen aikana oli kaksi työpajaa jo ehditty pitämään. Työ-

pajoissa käsiteltiin strategiasta yksittäisiä osia, joten suuremmassa kuvassa järjestyksen 

muuttumisella ei ole suurta vaikutusta.  

Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut pyrkiä tulosten yleistettävyyteen tai ”yhteen ainoaan 

totuuteen”. Sen sijaan tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten strategia voidaan toimeen-

panna menestyneesti työpajatyöskentelyä hyödyntäen. Kyselyistä ja työpajoista saatu ai-

neisto yhdistettiin ja käsiteltiin kokonaisuutena. Analysoinnin metodina käytettiin teemoitte-

lua. Tutkimuksen osalta voidaan todeta että tutkimuksessa käytettävät eri menetelmät eivät 

olleet ristiriidassa keskenään vaan auttoivat muodostamaan vahvemman perustan jonka 

pohjalta päätöksiä oli mahdollista tehdä.  
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Rajaukset 

Tutkimustyö rajataan strategian toimeenpanemiseen ja kaikki muut strategiaprosessin osat 

on rajattu pois, kuten strategian muodostaminen, päivittäminen, toimintaympäristön analy-

sointi. Myös strateginen johtaminen rajataan pois sen ollessa laaja kokonaisuus. Muuten-

kaan strategiatyön eri koulukuntiin tai näkemyksiin ei tässä tutkimuksessa oteta kantaa. 

Lisäksi muutosjohtajuus rajataan pois, vaikka onkin iso osa strategian toimeenpanemista, 

sen laajuuden vuoksi, kuten myös strategian edistymisen seuranta ja mittarointi.  

Tutkimuksessa käsitellään vain työntekijöitä jotka ovat työsuhteessa kohdeorganisaatioon 

sekä hallituksen jäseniä jotka ovat vastuullisessa asemassa olevia vapaaehtoistoimijoita. 

Tutkimuksessa rajataan pois muut vapaaehtoiset toimijat, jäsenet (harrastajat) ja vanhem-

mat.  

2.4 Tutkimuksellinen osuus 

Havainnointi  

Havainnointi on tieteellisen tutkimuksen aineiston keruun perusmenetelmä. Tutkija osallistui 

työpajoihin havainnoiden ulkopuolisena. Ulkopuolisessa havainnoinnissa tutkija pitäytyy tut-

kittavan ilmiön ulkopuolelle eikä vaikuta tapahtumien kulkuun. (Juuti & Puusa 2020, Havain-

nointi organisaatiotutkimuksessa.) Tutkimissuunnitelmana oli osallistua työpajatyöskente-

lyihin tehden muistiinpanoja ja olla ottamatta osaa työskentelyyn, sekä havainnoinnin päät-

tymisen jälkeen kirjoittaa muistiin kaikki mitä ei tilanteessa ehtinyt kirjoittamaan. Havain-

noinnin etuna on pääsy seuraamaan tilannetta reaaliaikaisesti, tässä ja nyt, sekä mahdolli-

suus liittää saatu tieto asiayhteyteensä (Juuti & Puusa 2020, Havainnointi organisaatiotut-

kimuksessa).  

Työpajoista tehtiin audiotallenteet jotka auttoivat jälkeenpäin käydyn keskustelun muistami-

sessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kohdeorganisaation strategian toimeenpanoa 

sekä tarkastella ymmärtävätkö työntekijät strategian saman sisältöisesti. Siten keskustelun 

kirjaaminen asiasisältötasolla oli oleellista, eli toisin sanoen tutkimuksen kannalta riittävää 

oli kirjata ylös sanomisen sisältö, ei koko keskustelu. Tässä tutkimuksessa ei ollut oleellista 

tulkita sanomisen vivahde- tai tarkkuustasoja, vaan saada esille asian ydin ja siten ei ollut 

oleellista tehdä perusteellista litterointia. Toiminnallinen osuus tutkimuksesta toteutettiin 

työpajatyöskentelyin hyödyntäen Learning café -menetelmää. Learning café, tai toiselta ni-

meltään oppimiskahvila on tapa oppia ja ideoida keskustellen pienryhmissä. Tärkeää me-

netelmässä onkin keskustelu (Innokylä). Työpajat noudattivat etukäteen suunniteltua järjes-

tystä (kuvio 5).  
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1a. Työpaja 1 - Ympäristön asettaminen valmiiksi & aiheiden valinta 

  

Aiheiden valinta, sekä kolmen pisteen asettaminen jossa jokaisessa käydään keskustelua 
valitusta aiheesta. 

1b. Työpaja 2 - Ympäristön asettaminen valmiiksi & aiheen valinta 

  

Kaksi aihetta joista toinen valittu valmiiksi ja toinen valitaan työpajan alussa osallistujien 
kesken 

2. Eteneminen ja tavoitteet 

  

Vetäjä kertoo miten työpajassa edetään, kauanko kussakin pisteessä ollaan, ja mitkä  
menetelmän tavoitteet ovat. 

4. Valittujen aiheiden esittely 

  
Yleinen alustus valituista aiheista. 

5. Teemojen vastuuhenkilöiden valinta 

  

Jokaiselle pöydälle valitaan vastuuhenkilö joka pysyy omassa pisteessä koko ajan ja  
kirjoittaa samalla muistiinpanoja.  

6. Jakautuminen ryhmiin 

  

Osallistujat jaetaan yhtä suuriin ryhmiin. Jokainen ryhmä siirtyy omaan pisteeseen keskus-
teltavan aiheen ääreen. 

7. Keskustelu 

  

Vastuuhenkilöt käynnistävät keskustelun sopivalla alustuksella tai kysymyksellä. Keskuste-
lua käydään kuuntelemalla, kommentoimalla ja jakamalla ideoita. 

8. Pöytien vaihto 

  
Etukäteen sovitun ajan jälkeen vaihdetaan pistettä ja keskusteltavaa teemaa. 

9. Yhteenveto työpajan vetäjän johdolla 

  

Lopuksi teemoista keskustellaan yhteisesti, pyrkien avoimeen vuorovaikutukseen mahdol-
listaen hyvien ideoiden jakamisen.  

Kuvio 5. Suunnitelma työpajojen kulusta (mukailtu Innokylä)   

 

Kyselyt 

Yleisin määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on kysely (Kananen 2015, 96). 

Kysymysten laatiminen edellyttää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja aiheeseen liittyvän 

teorian osaamista (Kananen 2014, 27). Kysymysten tulee koskettaa tutkimusilmiötä, ja on-

nistuneiden kysymysten laadinta pohjautuu ilmiön tuntemiseen, kuten ennakkotietoihin 
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ilmiöstä ja teorian tuntemista (Kananen 2015, 96). Kysymyksissä painotettiin ilmiön tunnis-

tamisen lisäksi yksinkertaisuutta ja tulosten käytettävyyttä, nämä myös sidottiin käytettyihin 

teorioihin. Lisäksi kyselyn avulla kartoitettiin yleistä tietämystä strategiasta sekä kohdeor-

ganisaation arvoista (kuvio 6). 

Tässä tutkimuksessa kyselytutkimus toteutettiin anonyymina nettipohjaisen kyselynä. Linkki 

kysymyslomakkeeseen lähettiin sähköpostitse. Kyselyitä tehtiin kaksi erilaista, yksi työnte-

kijöille ja yksi hallituksen jäsenille. Kyselyt erosivat toisistaan taustatietojen kyselemisen 

osalta. Työntekijöiden kyselyssä oli tarkentavia taustatietokysymyksiä jotka hallituksen ky-

selyssä jätettiin pois jotta tarkempaa identifiointia henkilöistä ei voida tehdä. Taustatietoina 

työntekijöiltä kysyttiin vastaajan ikää, sukupuolta, toimialaa jossa vastaaja työskentelee ja 

aikaa kuinka kauan henkilö on ollut toiminnassa mukana.  

Taustakysymysten tarkoituksena oli saada selville tarkempaa tietoa vastaajista ja peilata 

niitä ilmiöön ja yleisen tietämyksen kysymyksiin. Tutkimusongelma rakentuu aina jonkin 

käytännön ilmiön päälle (Kananen 2015, 11), kuten tämän tutkimuksen ilmiö: strategian tun-

nistaminen organisaatiossa, ja sen toteuttaminen päivittäisessä toiminnassa. Kohdeorgani-

saatiossa henkilöstö tunnistaa strategian kuvana, mutta suurimmalla osalla tietämys jää 

tähän. Ilmiötä tutkittiin kolmella kysymyksellä kahdella määrällisellä kysymyksellä ja vapaa-

tekstikysymyksellä jossa pyydettiin luettelemaan mieleen tulevia asioita joita kohdeorgani-

saation strategia sisältää.   
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 KYSYMYS KOHDEYHMÄ   TARKOITUS 

Taustatieto 

 Vastaajan ikä 

Työntekijät 

Vastaajan identifiointi 

taustatietojen suhteen.  

 Vastaajan sukupuoli 

 Toimiala, jolla työskentelen (voit valita useam-

man) 

 Kuinka kauan olet toiminut ohjaajana/valmen-

tajana SC Vantaalla 

 Kuinka kauan olet toiminut hallituksen jäse-

nenä SC Vantaalla 

Hallitus 

Ilmiö 

 
Kuinka hyvin koet tuntevasi SC Vantaan stra-

tegian 

Työntekijät 

Hallitus 

Strategian tunnettavuuden 

selvittäminen ja yhteys 

päivittäiseen työhön. 

 

 Vapaatekstikysymys 

Millaisia asioita SC Vantaan strategia sisäl-

tää? Luettele mieleesi tulevia asioita vapaasti. 

 Millaisena pidät omaa rooliasi strategiassa 

Yleinen tietämys 

 Mielestäni strategia selkeyttää SC Vantaan ta-

voitteita 
Työntekijät 

Hallitus 

Strategian toimeenpanon 

nykyisen tilan selvittämi-

nen sekä yleinen tietämys 

kohdeorganisaation stra-

tegiasta.  

 SC Vantaan strategia on mielestäni 

 Tunnen SC Vantaan toiminnan arvot 

Kuvio 6. Kyselylomakkeen kysymysten kohderyhmät ja tarkoitukset 

 

Kyselyn kohderyhmät 

Kyselyiden kohderyhmä oli kaikki kohdeorganisaatioon työsuhteessa olevat henkilöt, eli 

käytännössä kaikki ohjaajat ja valmentajat, sekä hallituksen jäsenet jotka toimivat vapaa-

ehtoisina. Tästä tutkimuksesta on rajattu pois muut seuratoimijat, kuten joukkueenjohtajat, 

ja jäsenet sekä toiminimen kautta työtä tekevät henkilöt. Kyselyn vastaanottajien mediaani-

ikä oli 20 vuotta. Nuorin kyselyn saajista oli 13 vuotta.  
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Huomioiden vastaajien nuoren iän ja heidän vähäisen osaamisen strategiatyöstä, kysymyk-

set aseteltiin niin ettei niillä johdatella vastaamaan että ”tietää” strategian mikäli tunnistaa 

strategian kuvana. Kysymysten laadinnan tavoitteena ei ollut saada vastauksia joissa stra-

tegia ”tiedetään” tunnistamalla kuva, vaan selvittää osaako henkilö työssään toteuttaa stra-

tegiaa, kertoa mitä strategia pitää sisällään ja millaisena näkee oman roolin seuran strate-

giassa.  

Oleellisena taustamuuttujana oletettiin olevan nuorten ymmärrys strategiakäsitteestä, mikä 

seuran strategia on tai mitä strategialla yleensäkään tarkoitetaan, ja se ettei suurin osa 

nuorista ymmärrä kysymyksiä. Ongelma tunnistettiin kohdeorganisaatiossa ja jatkossa asia 

osataan ottaa huomioon strategiaa toimeenpantaessa. Kyselyssä olennaisina taustatie-

toina kysytään vastaajan ikä ja sukupuoli. Kyselyn kielenä käytettiin suomea, mikä saattaa 

rajoittaa jotain muuta äidinkielenään vastaavien ymmärtämistä.  

Kyselyiden otokset  

Kahteen erilliseen Surveypal-kyselyyn saapui määräaikaan mennessä yhteensä 23 vas-

tausta joka on 40 prosenttia kaikista kyselyn vastaanottajista. Yhteensä kysely lähetettiin 

57 hengelle. Työntekijöiden kyselyyn vastanneista alle 15-vuotiaita oli 15 %, 15-17-vuotiaita 

25 %, 18-25-vuotiaita 30 % ja 26-40-vuotiaita 30 %. Vastaajista alle 18-vuotiaita oli yh-

teensä 40 %. Vastaajat olivat kaikki naisia. Hallituksen kyselyssä ei tiedusteltu ikää, suku-

puolta eikä toimialaa. 

 

 

Taulukko 1. Työntekijöiden kyselyyn vastanneiden ikäjakauma sukupuolittain  
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Useampi työntekijä työskentelee sekä harrasteliikunnan että kilpa- ja valmennustoiminnan 

puolella joka näkyy myös vastausprosenteissa kysyttäessä millä toimialalla työskentelee. 

70 prosenttia vastaajista ilmoitti työskentelevänsä harrasteliikunnassa, 45 prosenttia kilpa- 

ja valmennustoiminnassa ja 5 prosenttia, joka vastaa yhtä vastausta, muussa seuratoimin-

nassa. Työsuhteet kohdeorganisaatiossa, kuten yleensäkään urheiluseuroissa eivät ole pit-

kiä (Niemi 2020), ja tämä näkyy myös tässä kyselytutkimuksessa: 75 % vastaajista on työs-

kennellyt alle kolme vuotta kohdeorganisaatiossa, ja vain 4 henkeä (20 %) yli kuusi vuotta.  

Käsitteistö 

Opinnäytetyön ja teorian muodostamisen yksi tärkein tekijä on käsitteet ja määrittelemällä 

käsitteet voidaan lukijaa auttamaan ymmärtämisessä. Lisäksi käsitteistöllä hallitaan sekä 

ilmiötä että keskustelua henkilöiden kesken. Käsitteet ovatkin oleellisia työkaluja tutkimusta 

tehdessä ja niiden avulla tutkimukseen saadaan tarkkuutta, uskottavuutta ja luotettavuutta. 

Käsitteistön tulee niin sanotusti olla yhteinen kieli jota käyttämällä kaikki ymmärtävät asian 

samalla tavalla. (Kananen 2015, 11-12.) Tämän tutkimuksen käsitteistöä on määritelty seu-

raavasti: 

Ammattilaisuudella viitataan henkilöihin jotka saavat palkkaa urheiluseurasta, seura-am-

mattilaisiin, kuten valmentajat ja muut työntekijät. Termillä voisi viitata myös ammattiurhei-

lijaan mikäli olisi tarvetta. (Lämsä & Aarresola 2021.) 

Ammattimaistuminen on laajasti urheiluseuratoiminnassa käytetty termi, jolla useimmiten 

viitataan ammattilaisuuteen (yllä), urheiluseuraan organisaationa tai koko urheilun kenttään 

(Lämsä & Aarresola 2021). 

Hallitus – yhdistyksillä on oltava hallitus, joka hoitaa yhdistyksen asioita lain ja säännösten 

mukaisesti. Hallituksen tulee koostua vähintään puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä. 

(Yhdistyslaki 1989/503.) Hallituksen jäsenet ovat yleisesti luottamushenkilöitä (Päätä oikein 

2020, 6) kuten kohdeorganisaatiossa, jossa hallitus koostuu vapaaehtoisista henkilöistä 

(Sport Club Vantaa Toimintakertomus 2019-2020).  

Johdolla tässä tutkimuksessa viitataan seuran hallitukseen sekä päätoimisesti työskentele-

vään henkilöstöön.  

Liikuntaseura-termi on otettu käyttöön 1980 -luvulla tarkoituksenaan toimia yläkäsitteenä, 

kattaen myös urheilun. Kuitenkaan liikuntaseura nimenä ei ole vakiintunut käyttöön, ja enim-

mäkseen käytetäänkin yleisesti urheiluseura-termiä. Urheiluseuralla ei kuitenkaan viralli-

sesti kateta koko liikunta-alan laajuutta ja parempi ilmaisu olisi liikunta- ja urheiluseurat 

(Koski & Mäenpää 2018, 11). Tässä tutkimuksessa käytetään urheiluseura-termiä, ja sillä 

viitaan niin liikunta- ja urheiluseuroihin erottelematta seurojen tarkoitusta.   
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Seuralla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan urheiluseuraa. Tutkimuksen kohteena olevaa 

seuraa viitataan kohdeorganisaatiolla, tai nimellä.    

Strategialle ei ole yhtä tai samaa määrittelyä. Laajimmillaan termi voi tarkoittaa mitä kukin 

haluaa sen tarkoittavan. Johto voi puhua esimerkiksi brändistrategiasta, markkinointistrate-

giasta kuten strategiatyöstä kokonaisuudessaan tai vain osaa strategiasta. (Hambrick & 

Fredrickson 2001, 2.)  

Strategiatyötä käytettiin tässä tutkimuksessa yläkäsitteenä kuvaamaan kaikkea toimintaa 

joka liittyy strategiaan. 

Strategian toimeenpano -termillä usein viitataan kaikkeen strategian toteuttamiseksi tähtää-

vään toimintaan. Myös tässä tutkimuksessa strategian toimeenpanolla tarkoitettiin toimeen-

panoa kokonaisuudessaan joka voi olla hyvinkin laaja.   

Strategian toimeenpano ja toteuttaminen -termeillä tässä tutkimuksessa, ja tämän tutkimuk-

sen työpajoissa, tarkoitettiin strategian toteuttamistyötä jossa työntekijä tulee tietoiseksi 

mitä hän voi itse tehdä strategian toteutumiseksi.  

Urheiluseura käsitteellä tässä työssä tarkoitettiin kaikkia yhdistyksiä joiden toiminta on tar-

jota liikuntaa jossain muodossa.  

Yrityskulttuuri-termiä käytetään kuvaamaan organisaation kulttuuria yleisellä tasolla. Vaikka 

kohdeorganisaatio ei ole yritys, on yrityskulttuuri enemmän käytetty termi kuin organisaa-

tiokulttuuri. Tutkimuksessa yrityskulttuurilla tarkoitettiin myös yhdistyksissä vallassa olevaa 

kulttuuria. 

2.5 Kohdeorganisaatio 

Kehittämishankkeen kohdeorganisaatio on Itä-Uudellamaalla toimiva voimisteluseura Sport 

Club Vantaa ry (SC Vantaa) (seura) joka on perustettu vuonna 2008. Kohdeorganisaatio on 

yksi ammattimaisesti toimivista voimisteluseuroista (Niemi 2020). Seurassa on noin 1500 

jäsentä ja on Suomen Voimisteluliito ry:n jäsenenä 15 suurimman voimisteluseuran jou-

kossa (Suomen Voimisteluliitto). Toiminta jakaantuu eri toiminnanaloihin: kilpaurheiluun, la-

jeina joukkuevoimistelu ja rytminen voimistelu, harrasteliikuntaan sekä erityisliikuntaan. Li-

säksi tapahtumien järjestäminen, kuten kilpailut, näytökset, esittelytilaisuudet ovat iso osa 

seuran toimintaa. SC Vantaa työllistää päätoimisesti yhdeksän työntekijää ja noin 40-50 

tuntityöläistä. Liikevaihto on noin miljoonan euron tasolla. (Sport Club Vantaa Vuosikerto-

mus 2019- 2020.) Seuraa voidaan verrata pk-yrityksen toimintaan, sillä kokonaisuudessaan 

toiminta on yritystoimintaa vastaavaa. 
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Seuran jäseniä ovat lapset ja nuoret jotka harrastavat liikuntaa kohdeorganisaatiossa. Suu-

rin osa jäsenistä liikkuu harrasteliikunnan tunneilla joissa pääsääntöisesti liikutaan kerran 

viikossa. Kilpailutoiminnassa harrastaa noin 250 jäsentä. Suurin osa seuran resursseista 

kohdistuu kilpatoimintaan, kuten työntekijät, jotka ovat koulutuettuja ammattivalmentajia 

joista moni työskentelee valmentajana päätoimisesti. Kilpatoiminta myös varaa ison osan 

taloudellista resursseista. Kilparyhmillä on harjoituskertoja viikossa on 2-8 kertaa, ja harjoi-

tustunnit saattavat nousta 20 tuntiin viikossa, joka vaatii työntekijöiltä vahvaa sitoutumista 

työskentelyyn kuten myös taloudellista panostusta seuralta. (Niemi 2020; Sport Club Van-

taa Vuosikertomus 2019- 2020.) 

Työntekijät on hyvin moninainen joukko. On henkilöitä jotka ovat valmennuksen ammatti-

laisia ja tekevät työtä päätoimisena. Mutta työsuhteessa on myös henkilöitä jotka tekevät 

päätyökseen työtä muualla ja valmentavat muutaman tunnin viikossa. Iso osa työntekijöistä 

on nuoria, 15-20 vuotiaita apuvalmentajina toimivia. Monelle nuorelle työ kohdeorganisaa-

tiossa on ensimmäinen kosketus työelämään. Urheiluseuroissa kuitenkin työntekijöiden 

vaihtuvuus voi olla suurta ja suurimman osan työntekijöistä toimii oman ns. päätyön ohessa 

ja siten elämäntilanteiden tuomat muutokset vaikuttavat työsuhteeseen urheiluseuran 

kanssa enemmän kuin normaaliin päätyöhön. (Niemi 2020.) Urheiluseurat eivät ole irrallaan 

muuttuvasta ympäristöstä ja siten myös urheiluseurojen toimintaympäristö muuttuu siinä 

missä yritystenkin. Tänä päivänä myös seurojen toiminta on verkostoitunutta ja mukana on 

eri ihmisiä, ryhmiä ja organisaatioita. Sidosryhmien, eli ulkoisten tahojen, tunnistaminen on 

tärkeää sillä jokaisella taholla on oma merkityksensä seuran toimintaan. (Heikkala ym. 

2014, 7-8.) Sidosryhmillä tarkoitetaan niitä kaikkia jotka vaikuttavat organisaation tavoittei-

den toteutumiseen (Aarresola 2020, 28). Kohdeorganisaation sidosryhmien esittämisellä 

halutaan nostaa esille miten monen eri toimijan tai tahon kanssa urheiluseura toimii (kuvio 

7). Seurojen sidosryhmät voidaan karkeasti jakaa liikunta-alan kumppaneihin ja ulkopuoli-

siin kumppaneihin. Liikunta-alan kumppaneita ovat lajiliitot ja toiset seurat. Ulkopuolisiin 

kumppaneihin voidaan listata kuuluviksi kunnan eri organisaatiot, kodit, tiedotusvälineet. 

(Koski & Mäenpää 2018, 91.)    
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Kuvio 7. Sport Club Vantaa Sidosryhmätaulukko (Sport Club Vantaa Vuosikertomus 2019- 
2020)  

 

Kohdeorganisaation strategia 

Strategian kuvaamisessa on kohdeorganisaatiossa hyödynnetty visuaalisuutta. Tässä yh-

teydessä visuaalisuus toimii yhtenä viestintävälineenä. (Niemi 2020.) (Liite 4.) Visualisointi 

on voimakkaampi viestintäväline kuin kirjoitettu sana, ja se toimii jopa voimakkaammin kuin 

sanallisesti ilmaistu (Tuulaniemi 2016, 115). Strategian visuaalinen kuvaaminen ja sen ja-

kaminen selkeisiin keskeisiin teemoihin tekee strategiasta paremmin ymmärrettävän (Rinne 

2020). Yhtenä tekijänä on ollut halu saada strategia puhuttelemaan kaikkia: hallitusta, työn-

tekijöitä, vanhempia sekä sidosryhmiä. Mikäli strategia ei puhuttele muita kuin se tekijöitä 

on vaarana että strategia jää vain kasaksi lauseita joita kukaan ei muista, saatikka toteuta. 

(Niemi 2020.) Strategiat on usein vaikeaselkoisia ja kirjoitettu kapulakielellä. Kohdeorgani-

saatiossa visuaalisuudella tavoitellaan selkeää ja yksinkertaista strategiaa joka voidaan 

esittää osittain tarinan muodossa niin että strategiaa voidaan käsitellä kaikkien työntekijöi-

den kesken. Mitä selkeämpi tarina on, sitä helpompi se on toimeenpanna organisaatiossa. 

(Niemi 2020).   

2.6 Kohdeorganisaation strategiaprosessi 

Strategiatyö koostuu useista osista ja on terminä laaja joka kuvaa strategian organisaation 

työnä pitäen sisällä strategian toteuttamisen, johon organisaatio osallistuu omalla työpa-

noksellaan (Kehusmaa 2010, 15). Kaikki lähtee toimintaympäristön analysoinnista ja 
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strategian muodostamisesta. Strategiatyöskentelyn tulisi olla käytännönläheistä ja arkipäi-

väistä organisaation tekemistä. Valmis strategia on vasta prosessin alku, suurin työ, sekä 

haasteet, tulevatkin strategian toteuttamisvaiheessa. Onnistuminen strategiatyössä vaatii 

että strategia elää organisaatiossa ja on osa päivittäistä toimintaa. (Kehusmaa 2010, 20.) 

Perinteisessä, hierarkkisessa, ylhäältä-alas strategiaprosessissa jalkautuminen tapahtuu 

strategian valmistumisen ja päätöksen teon jälkeen. Näin ollen organisaatiota ei oteta stra-

tegiatyöhön mukaan. Johdon tekemän suunnittelun seuraava vaihe on strategian jalkautta-

minen, implementointi, toteuttaminen. Kun taas dialogisessa strategiatyössä otetaan hen-

kilöstö mukaan muodostamisvaiheessa keskustelemaan organisaation toiminnasta ja ta-

voitteista ja niiden ottamisesta osaksi arkea. (Kärnä 2017, 32.) Strategian toteuttamiseen 

tarvitaan kuitenkin koko organisaatio ja siten strategiatyön ei tulisi olla vain johdon tehtävä. 

Strategiatyössä on myös osana merkityksellisyys. Työn onnistumisen kannalta onkin tär-

keää antaa mahdollisuus omakohtaisen kokemuksen luomiseen ja oppimiseen. (Kehusmaa 

2010, 21, 27.) 

Avaintekijöitä strategian toimeenpanossa VR:llä on ollut henkilöstön osallistaminen jo stra-

tegian muodostamisen yhteydessä, sekä henkilöstön sitouttaminen. Päästessään itse osal-

listumaan ja vaikuttamaan, sitoutuu henkilöstö paremmin strategiaan. Sitoutumisen osalta 

on tärkeää saada strategia osaksi arjen tekoja niin että strategia on läsnä arjessa päivittäin. 

Strategian ylin taso määritellään johdon toimesta, kuten myös strategian painopisteet. Ylim-

män tason määrittely koko henkilöstön kanssa olisikin lähes mahdotonta suurissa, tuhansia 

työllistävissä yrityksissä. Mutta jo seuraavassa vaiheessa, kun suunnitellaan miten valitut 

painopisteet viedään käytäntöön on hyvä ottaa henkilöstö mukaan. Näin toimien tulee stra-

tegia henkilöstölle tutuksi jo muodostamisvaiheessa, ja strategian tunteminen on merkittä-

vässä roolissa strategian toimeenpanemisen onnistumisessa. Muita avaintekijöitä ovat yh-

dessä tekeminen, taistelujen valinta, eli valitaan ne taistelut joissa yritys haluaa olla hyvä. 

Myös toimeenpanon etenemisen seuranta ja mittarointi on oleellista ja nostaa esiin konk-

reettisesti miten toimeenpano edistyy. Tärkeässä roolissa on myös konkreettiset toimeen-

pano-ohjelmat ja toimenpiteet millä mennään kohti tavoitteita, eli suunnitelmat miten strate-

gia saadaan elämään ja sanoista teoiksi. (Rinne 2020.) 

Kohdeorganisaation nykyinen strategiaprosessi on muodostunut käytännössä viime vuo-

sien aikana eikä sitä juurikaan ole suunniteltu tai kehitetty. Tähän saakka kohdeorganisaa-

tiossa on strategiaa toimeenpantu mm. sisäisissä koulutuksissa ja muissa kohtaamisissa 

kuten kokouksissa. Nykyinen strategiaprosessi on yksisuuntainen jossa strategiaa on päi-

vitetty johdon toimesta vuosittain, jonka jälkeen strategia on hyväksytty hallituksessa ja 
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tämän jälkeen sitä on jalkautettu eri tilanteissa ylimmän johdon toimesta (kuvio 8). Toimeen-

panoa tai sen onnistumista ei ole seurattu. (Niemi 2020.)  

 

 

Kuvio 8. Kohdeorganisaation nykyinen ja uusi strategiaprosessi 

 

Strategian toimeenpano on kuvattu olemaan jatkossa enemmän dynaaminen prosessi (ku-

vio 8) jossa analysointia ja suunnittelua sekä päätöksentekoa ei eroteta strategian toimeen-

panosta, vaan prosessi nähdään jatkuvana kehitysprosessina joka muodostuu useista eri 

aktiviteeteista, ja jossa seurataan toimintaympäristöä sekä huomioidaan miten tilanteet ja 

asiat muuttuvat. Monissa organisaatioissa ollaankin siirtymässä niin sanottuun dynaami-

seen, rullaavaan, strategiaan (Tuomi & Sumkin 2017). Tavoitteena on siirtyä asteittain kes-

kitetystä, ylhäältä päin tapahtuvasta päätöksenteosta kevyeen ja ketterään toimintamalliin 

jossa nojataan työntekijöihin luottamiseen ja kannustetaan kokeilukulttuuriin. Organisaatio 

jossa muunneltavuus on osa normaalia toimintaa, ei vain yksittäisiä tapahtumia, kykenee 

reagoimaan muutosvaatimuksiin joustavasti, oli ne taloudellisia, teknisiä, ympäristöllisiä tai 

pandemia (Esser 2021). Vahvaa organisaation sopeutumiskykyä haetaan myös uudella 

ketterällä strategiaprosessilla. Uuden strategiaprosessin tarkempi kuvaus: 
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Analysointi & suunnittelu  

Sykli alkaa ulkoisen toimintaympäristön analyysilla ja olettamuksien tekemisellä, kuten si-

säisen ja ulkoisen toimintaympäristön analyysin tekemisellä, mm. PESTE, nykyisen tilan-

teen kartoituksella ja aiemmasta seurannasta saatujen tulosten analysoinnilla.  

Strategian analysointi- ja päivittämistyöhön odotetaan osallistuvan kohdeorganisaation 

johto ja hallitus. Johdolla on osaamista organisaation operatiivisesta toiminnasta, kun taas 

hallituksen jäsenet tuovat osaamista yritysmaailmasta. Molempien osaamista tarvitaan.   

Muodostaminen 

Strategia muodostetaan pohjautumaan analysointivaiheen lopputuloksiin ja päätelmiin sekä 

missioon, visioon ja arvoihin.  Muodostamisen yhteydessä asetetaan uudet strategiset pai-

nopisteet, teemat joita strategiassa tullaan painottamaan. Tässä kohdassa sykliä tehdään 

ns. pohjatyöt eli sovitaan mitä saadaan aikaan ja miten nämä liittyvät strategiaan. Lisäksi 

sovitaan miten etenemistä mitataan ja miksi mitataan. Kunnollisella tavoiteasetannalla mah-

dollistetaan strategian toimeenpanon onnistuminen. 

Tärkeää on kuvata strategia ymmärrettävästi. Kohdeorganisaatiossa strategia on kuvattu 

visuaalisessa muodossa (Liite 4). 

Päätöksen teko 

Lopullisen päätöksen strategiasta tekee seuran hallitus.   

Toimeenpano 

Jotta toimijat omaksuvat strategian ja ottavat sen osaksi omaa päivittäistä toimintaa, tulee 

strategia toimeenpanna hyödyntäen oikeanlaisia, organisaatiolle sopivia tekniikoita. Moni-

naisessa ympäristössä erilaisten työpajojen, aivoriihien ja yhteisen tekemisen kautta stra-

tegian toimeenpaneminen onnistuu luultavammin paremmin kuin sähköpostin liitetiedos-

tona jaettuna tai tiedotustilaisuudessa esitelmöimällä. Toimijoiden tulee tuntea olevansa 

osa kokonaisuutta ja että heidän toiminnallaan on merkitystä.  

Johto purkaa strategian 1) helposti ymmärrettäviksi tavoitteiksi sekä 2) mitattaviksi ja 3) 

johdettaviksi toiminnoiksi tavoitellen tilannetta jossa kaikki tietävät oman toiminnan merki-

tyksen koko strategian kannalta.  

Päivitys  

Vaikka strategia suunnitellaan huolella, tapahtuu aina asioita joita ei ole osattu ottaa huo-

mioon päivitysvaiheessa kuten markkinatilanteen muutokset, organisaatiomuutokset, kilpai-

lijoiden valtaus jne. Päivitys voi myös olla pienimuotoista, kuten kuvan vaihtamista 
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paremmin toimivaan kuvaan. Päivittämisen jälkeen jatketaan toimeenpanoa, sykli voi tois-

tua useaan otteeseen.  

Seuranta 

Strategian toimeenpanolle ja etenemiselle luodaan omat mittarit joiden avulla etenemistä 

seurataan hallituksen ja johdon toimesta. Nykyiset strategiaan kirjatut mittarit ovat: ryhmien 

täyttöaste, asiakastyytyväisyys ja talous. Jotta strategian etenemisen seuraaminen onnis-

tuu, tulee nykyisten mittareiden rinnalle luoda yksilölliset mittarit joilla voidaan seurata stra-

tegian toteutumista ja toteutumisen vauhtia.  

Toimintaympäristön ollessa monimutkainen ja muuttuessa nopeasti, on strategian toimeen-

panoa hyvä tarkastella määrällisen tutkimuksen rinnalla laadullisella tutkimuksella. Tavoit-

teena olisikin, että jatkossa kohdeorganisaation strategiatyö olisi ketterää kokeilemista ja 

organisaatio entistä itseohjautuvampi.   
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3 EI STRATEGIAA ILMAN ONNISTUNUTTA TOIMEENPANOA   

3.1 Toimijakenttäanalyysi  

Vaikka perinteet ja vaikuttavuus urheilukentällä ovat huomattavia, on tärkeää ymmärtää toi-

mintaympäristön merkitys seuran toiminnassa, sekä muutostekijät ja niiden vaikutukset 

seuran pitkän aikavälin tavoitteisiin ja tulevaisuuteen kuten myös seuran edellytyksiin toimia 

(Lehtonen & Stenvall 2021, 2). Urheiluseurojen toimintaan vaikuttavat yhteiskunnan muu-

tosvoimien ja megatrendien lisäksi julkishallinto ja sääntely (Koski ym. 2015, 147), poliitti-

nen tahtotila, teknologian kehittyminen ja taloudelliset muutokset kuten tukirakenteiden 

muutokset ja kiristyvä julkinen talous (Koski & Mäenpää 2018, 19-24). Ulkoisen ympäristön 

rinnalla myös seurojen sisäinen ympäristö, kuten käytössä olevat resurssit, osaaminen, yh-

distystoiminnan erityispiirteet, jäsenet sekä kulloisetkin sidosryhmät vaikuttavat omalta 

osaltaan toimintaan (kuvio 9) (Koski & Mäenpää 2018, 19-24). 

 

 

Kuvio 9. Urheiluseuran toimintaympäristö (mukailtu Heinilä 1986, Kosken & Mäenpään  
2018,15 mukaan)  

 

Maailman muuttuessa, tapahtuu myös seurakentällä muutoksia (Koski & Mäenpää 2018, 

30). Oheiseen toimijakenttäanalyysiin on sisällytetty urheiluseurojen kohtaamiin muutoksiin 

liittyvät pääteemat. Vaikkakin muutosta on tapahtunut useiden vuosikymmenien aikana 
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(Koski & Mäenpää 2018, 30), kuvataan analyysissä tämän hetkistä kokonaistilannetta, eli 

niitä muutosvoimia ja trendejä joita seurat tänä päivänä kohtaavat. Aineistoa on kerätty eri 

tason liikuntatoimijoiden kansallisista tutkimuksista ja raporteista. Analyysi pohjautuu suo-

malaisen liikunnan ja urheilun ympäristön analyysiin, ja muu yhdistystoiminta on rajattu 

pois. 

Järjestökentän muutokset 

Suomalaisilla urheiluseuroilla on vahva rooli suomalaisten liikuttamisessa sekä lasten ja 

nuorten kasvatustyössä. Urheiluseuroissa harrastaa tai urheilee puolet kouluikäisistä ja 13 

% aikuista. Lähes 90 prosenttia lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa urheiluseurassa jos-

sain vaiheessa lapsuuttaan. (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen 2019, 49-50; Koski 

& Mäenpää 2018, 1; Suomen virallinen tilasto, Vapaa-ajan osallistuminen 2017; Lasten ja 

nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2016, 28.) Vuonna 2017 väestöstä 24 prosenttia 

osallistui urheiluseurojen toimintaan (Suomen virallinen tilasto, Vapaa-ajan osallistuminen 

2017, 2018). 

Tänä päivänä seuroille asetettu vaatimustaso on korkealla, ja seuroilta edellytetään mm. 

hyvän hallinnon, talouden, johtamisen, muutosten seuraamisen hallintaa ja vaatimustason 

jatkuva nousu ohjaa seuroja ammattimaistumaan. (Koski & Mäenpää 2018, 19-24). Samoin 

ammattipyrkimyksiä lisää seurojen kilpailullisen menestyksen tavoittelu (Koski & Mäenpää 

2018, 24; Lämsä & Aarresola 2021), jäsenmäärän kasvu (Lämsä & Aarresola 2021), toi-

mintakentän markkinoituminen yksityisten toimijoiden lisääntyessä ja lisätessä kilpailua. 

(Lämsä & Aarresola 2021; Koski 2015, 147). Ammattimaisesta toiminnasta huolimatta, ur-

heiluseurat ovat yhdistyksiä joiden oikeudet ja velvoitteet tulevat yhdistyslaista (Seura-am-

mattilaisen palkkaaminen 2016, 5). 

Palkattujen työntekijöiden yleistymiseen ohjaa seuroille asetetun vaatimustason nousu 

sekä seuratoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten tekijöiden määrän väheneminen. 

Yhtenä tekijänä palkkausten määrän kasvuun on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain 

palkkaamiseen jakama Seuratuki joka on mahdollistanut päätoimisten ja osa-aikaisten palk-

kaukset. (Lämsä & Aarresola 2021; Turunen ym. 2020, 31-32; Koski & Mäenpää 2018, 24; 

Seura-ammattilaisen palkkaaminen 2016, 5.) 

Kaupungistuminen on jatkunut Suomessa pitkään ja vuonna 2020 72 % suomalaisista asuu 

kaupunkialueella (Suomen ympäristökeskus 2020; Koski & Mäenpää 2018, 22-23). Kau-

punkilaisten elämäntapa, vaurastuminen ja kulutuskeskeisyyden vahvistuminen ohjaa 

myös urheiluseuroja entistä ammattimaisempaan toimintaan ja kilpailemaan jäsenistä 

(Olympiakomitea Strategia 2024, 2019, 5; Koski & Mäenpää 2018, 24). 
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Väestön ikääntyessä myös seuratoimijoiden keski-ikä nousee ja toimintaan kaivataan nuo-

ria (Seuratoiminnan tulevaisuus 2017, 4). Vapaaehtoistoimijoiden määrä on laskemassa 

(Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa 2014, 

2) ja samalla vapaaehtoistoiminta muuttuu enemmän projekti- ja kertaluontoiseksi eikä va-

paaehtoistoimintaan enää sitouduta pitkäksi aikaa (Seuratoiminnan tulevaisuus 2017, 4). 

Liikuntajärjestöjen alueellinen ja valtakunnallinen organisoituminen jossa ohjaaminen ja 

koordinointi on hajautettu keskusjärjestöille sekä usealle keskusjärjestöjen rinnalla toimiville 

järjestöille, lajiliitoille ja muille liikuntajärjestöille niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Ha-

janainen järjestökenttä lisää yksittäisen urheiluseuran hajanaisuutta seuran toimiessa 

usean järjestön alaisuudessa. (Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoite-

tilan määritys Suomessa 2014, 24.). Järjestökenttään kohdistuu kuitenkin tasaisesti muu-

tos- ja yhteistyöpainetta (Huippu-urheilun sisäinen arviointi 2020, 19-20). 

Merkittävä toimintaympäristön muutostekijä on ollut COVID -19 pandemia aiheuttaen suuria 

muutoksia liikunnan harrastamiseen rajoitusten ja liikuntapaikkojen sulkemisen myötä. Toi-

minta on ollut koronakriisin ajan rajoitettua tai keskeytettynä. Rajoitukset ovat lisänneet seu-

rojen taloudellisia haasteita varsinkin ammattimaisesti toimivissa seuroissa joissa on pal-

kattua henkilökuntaa tai vuokralla olevat tilat. Myös tapahtumien peruuntuessa on seuroilta 

jäänyt merkittävä osa tuloista saamatta. (Koronapandemian vaikutukset liikuntaan ja urhei-

luun – tilannekuva 2020; Valtioneuvosto 2020.) Ulkoisena tekijänä pandemia on pakottanut 

seuroja etsimään uusia tapoja pitää toimintaa yllä (Lehtonen & Stenvall 2021, 36). Korona-

kriisi on aiheuttanut sääntelyn myötä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvoinnin vajetta. 

Liikunnan merkitys on korostunut kun liikkumisen mahdollisuutta on rajoitettu voimakkaasti 

(Vapaavuori 2021). 

Julkishallinto & sääntely 

Julkishallinnolla on vahva tahto tukea liikuntaa ja urheilussa menestymistä, joka näkyy lii-

kuntaa edistävässä sääntelyssä mm. liikuntalaki, yhdistyslaki ja kuntalaki. Yritys- ja yhdis-

tystoiminnan välillä on eroa. Tärkein ero yritystoimintaan on yhdistysten demokraattinen 

päätöksentekojärjestelmä sekä toiminnan yleishyödyllisyys. Yhdistyksissä ylin päätösvalta 

on vuosikokouksissa jossa yhdistyksen jäsen voi vaikuttaa päätöksentekoon ja toimintaan. 

Lisäksi yleishyödyllinen toiminnan kautta yhdistyksillä on verovapaus. Kohdeorganisaation, 

kuten muidenkin yhdistysten, toimintaa ohjaa Yhdistyslaki, verottajan ohjeet sekä yhdistyk-

sen omat säännöt. Urheiluseuran liikevaihto saattaa olla pk-yritystä vastaava ja lakisäätei-

set velvoitteet koskevat myös urheiluseuraa työnantajana. (Päätä oikein 2020; 4-5, 14-17 

ja 35-41; Aarresola 2020, 4.) 
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Osittain kolmannen sektorin odotetaan hoitavan julkishallinnon tehtäviä, kuten urheiluseu-

rakentän odotetaan palvelevan väestöä liikunnan tarjoajina, nuorisokasvattijana ja kilpaur-

heilun mahdollistajina (Koski & Mäenpää 2018, 19). 

Kiristyvä julkinen talous (Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan 

määritys Suomessa 2014, 8) ja rahapelituottojen väheneminen tulee vaatimaan toiminnan 

uudelleen organisointia ja suunnittelua (Lehtonen & Stenvall 2021). Veikkauksen tuottojen 

lasku sekä pandemian että ongelmapelaamisen haittojen vähentämisen vaikutuksesta, tu-

lee vaikuttamaan voimakkaasti urheilun kenttään vähentyneiden tukien myötä valtion ol-

lessa suurin taloudellinen tukija (Vapaavuori 2021). 

Hybridisaatio 

Yritystoiminnasta tuodut käytänteet ovat ammattimaistaneet ja tuotteistaneet urheiluseuro-

jen toimintaa kuten strategista johtamista ja asiakasajattelun omaksumista (Ruuskanen ym. 

2020, 9; Seura-ammattilaisen palkkaaminen. 5, 2016). Liikunta ja urheilu on perinteisesti 

ollut urheiluseurojen ydintoimintaa. Viimeaikoina perinteinen malli on murentunut ja seurat 

tarjoavat enemmissä määrin ydintoiminnan rinnalla mm. hyvinvointipalveluita (Seuratoimin-

nan tulevaisuus 2017, 4) samalla kun uusia tapoja liikkua kehitellään (Koski & Mäenpää 

2018, 23). 

Tietoyhteiskunnan kehittyminen – digitalisaatio 

Ihmisten toimintatavat muuttuvat digitalisaation vaikutuksesta. Tietoyhteiskunnassa nousee 

esille tiedonvälityksen ja sosiaalisen kassakäymisen nopeus, vaivattomuus ja kansainväli-

syys. Myös tiedolla johtaminen mahdollistuu. (Olympiakomitea Strategia 2024, 2019, 5.) 

Toimintakentän hajanaisuus ja muutos 

Väestön ikääntyminen ja elintapojen muuttuminen 

Muutokset väestössä kuten ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien pieneneminen (Koski & 

Mäenpää 2018, 19, 21), liikkumattomuuden lisääntyminen (Liikunnan ja huippu-urheilun ra-

kenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa 2014, 8) sekä paikallaan olemisen ja 

istumisen elämäntavan yleistyminen (Koski & Mäenpää 2018, 23). Lisäksi toimintakenttää 

muuttaa maahanmuuttotaustaisen väestön kasvu maahanmuuton kasvaessa tasaisesti 

(Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019, 5) sekä polarisaatio, vähän ja paljon liikkuvien kas-

vava ero (Vapaavuori 2021). 

Viime vuosikymmenien aikana maailma on muuttunut paljon, samoin ihmisten tavat elää. 

Myös ihmisten arvot ovat muuttuneet. Urheiluseurat kolmannen sektorin toimijana ovat kui-

tenkin pystyneet hyvin seuraamaan muutosta ja pitämään toimintaa vahvana. Liikunnan ja 
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urheilun järjestötoiminta on muuttunut paljon viime vuosikymmenien aikana. Uusia urheilu-

lajeja on aloittanut ja vaatimus eri tavoitetasoisesta harrastamisesta on yleistynyt. (Aarre-

sola 2020, 4; Koski & Mäenpää 2018, 19-21.) Myös työelämän muutos, koulutustason 

nousu ja väestön varallisuus muokkaavat toimintakenttää (Koski & Mäenpää 2018, 21). 

Odotukset ja vaatimukset joita seuroille asetetaan ovat kasvaneet asiakuuteen oppineiden 

kansalaisten suunnasta (Koski & Mäenpää 2018. 24). Hyvän hallinnoinnin ja osaamisen 

puute haastavat seurojen toimintaa (Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja 

tavoitetilan määritys Suomessa 2014, 8) urheiluseuroille asetettujen vaatimusten kasvun 

myötä (Koski & Mäenpää 2018, 24). 

Ilmastonmuutos 

Tänä päivänä organisaatioilta odotetaan vastuullisuutta ja toimia kestävän kehityksen 

osalta. Myös urheiluseurojen on seurattava vallassa olevia muutosvoimia ja otettava vas-

tuullisuus ja kestävä kehitys huomioon kaikessa toiminnassa. (Lehtonen & Stenvall 2021, 

4; Olympiakomitea Strategia 2024, 2019, 6.) 

Muutokset huippu-urheilussa 

Huippu-urheilu nähdään tärkeänä ja siihen panostaan järjestöjen ja valtion osalta. Kansain-

välinen kilpailu on kovaa ja ohjaa huippu-urheilua kaupallistumaan, ammattimaistumaan ja 

viihteellisyyteen (Lehtonen & Stenvall 2021, 4; Olympiakomitea Strategia 2024, 2019, 6; 

Koski & Mäenpää 2018, 24).   

3.2 Monimuotoisuus - urheiluseuran arkipäivää 

Kuten monissa organisaatioissa, myös urheiluseuroissa käsitteet monimuotoisuus tai diver-

siteetti, työelämän monimuotoisuus ja ympäristön monimuotoisuus ovat arkipäivän asioita. 

Urheiluseuroissa jo pelkästään monikulttuurisuus tuo globaalit asiat lähelle ja pakottaa ym-

märtämään ympäristöä. (Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus 2015, 15.) Viime 

vuosikymmenien aikana seurojen toiminta on monimuotoistunut, samoin mukana olevien 

ihmisten kirjo kasvaa (Koski & Mäenpää 2818, 47).   

Monimuotoisuus, eli diversiteetti kattaa muitakin tekijöitä kuin ensimmäisenä mieleen tule-

van, etnisen taustan (Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus 2015, 15), monimuo-

toisuus on urheiluseuroissa läsnä myös muiltakin osin, kuten köyhyys, eettisyys ja taloudel-

linen vastuu (Koski & Mäenpää 2018, 19-23). Oleellista on tiedostaa monimuotoisuuden  

laajuus, käsitteenä sillä tarkoitetaan kaikkia niitä piirteitä jotka tekevät jokaisesta ihmisestä 

omanlaisen, erilaisen yksilön (Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus 2015, 15). 
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Nykyhetkessä, ja tässä ympäristössä, yhteiskunnan monimuotoisuuden ymmärtäminen on 

oleellista jokaiselle organisaatiolle sillä ihmisiä ei voi johtaa ymmärtämättä millaisia he ovat.  

Kolmas sektori tukeutuu pääsääntöisesti vapaaehtoisten työpanokseen vaikkakin palkatun 

henkilöstön määrä suomalaisissa urheiluseuroissa on kasvanut. Osalla toiminta on palka-

tun työvoiman varassa, mutta useimmiten palkatulla henkilöstöllä tuetaan vapaaehtoisten 

työtä. (Turunen ym. 2020, 31.) Urheiluseuroissa tehdäänkin paljon vapaaehtoistyötä. Kil-

pailu- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n vuonna 2018 tekemän tutkimuksen 

mukaan joka viides suomalainen tekee vapaaehtoistyötä liikunnan parissa (Aikuisväestön 

liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018, 2019, 29.) Viime aikaisista 

muutoksista ja trendeistä huolimatta on vapaaehtoistyö urheiluseuroissa pitänyt pintansa 

Suomessa, vaikkakin Eurobarometrin mukaan vapaaehtoisten määrä Suomessa on laske-

nut vuodesta 2013 (13 %), ollen 11 prosenttia vuonna 2017. Määrä on kuitenkin selkeästi 

korkeampi verrattuna Euroopan keskiarvoon (6 %). Suomessa vapaaehtoistyötä tehdään 

viidenneksi eniten Euroopan maista. (European Commission 2018, 80.)  

Palkatun henkilöstön määrä on sitä yleisempää mitä isompi seura on jäsenmäärän ja vuo-

sibudjetin osalta (Turunen ym. 2020, 17). Viime vuosikymmenien aikana pää- ja osa-aikais-

ten palkkaaminen on yleistynyt ja yhä useampi seura toimii työnantajana (Ruuskanen ym. 

2020, 9; Koski ja Mäenpää 2018, 63). Nykyisellään joka viidennessä seurassa on päätoi-

minen työntekijä ja joka kolmannessa osa-aikainen työntekijä (Koski ja Mäenpää 2018, 63). 

Päätoimisia työntekijöitä on palkattu valmennukseen, hallintoon ja liikunnan ohjaamiseen. 

(Koski ja Mäenpää 2018, 63), mutta suurin osa järjestöjen työntekijöistä on yhä osa-aikaisia, 

noin 70 prosenttia työntekijöistä (Työpoliittinen aikakauskirja 2021, 12; Turunen ym. 2020, 

31). Myös kohdeorganisaatiossa osa-aikaisten ja päätoimisten suhde on samansuuntainen.  

Urheiluseurojen toimijat ovatkin useimmiten hyvin moninainen joukko. Joukko, joka kattaa 

niin työsuhteessa olevat kuin vapaaehtoistyön tekijät. Toimijoita löytyy yritysjohdosta, pank-

kialalta, insinöörikoulutuksen saaneita, taiteilijoita, sairaanhoitajia jne. Henkilöiden ikäja-

kauma, koulutustausta tai työhistoria voivat erota hyvinkin paljon. KIHU:n tutkimuksen mu-

kaan tyypillinen vapaaehtoistyötä tekevä on korkeasti koulutettu, johtavassa asemassa 

oleva, toimihenkilönä tai yrittäjänä työskentelevä sekä korkeimpaan tuloluokkaan kuuluva 

henkilö (Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018, 

2019, 30-32). KIHU:n (2019, 30-32) tutkimuksen mukaan nuoremmille henkilöille on ylei-

sempää toimia valmentajana tai ohjaajana, sama ilmiö nuorten toimijoiden kohdalla on ha-

vaittavissa myös tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa.  

Suomessa liikunta-ala työllistää noin 1,30 prosenttia kaikista työntekijöistä (European Com-

mission 2020, 2) ollen yksi nuorten suurimmista nuorten työllistäjistä hotelli- ja ravintola-
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alan, julkisen hallinnon, koulutusalan lisäksi (Suomen virallinen tilasto, Työvoimatutkimus 

2010). Toimijoiden ikäjakauma urheilun parissa onkin laaja, ja mukana saattaa olla teini-

ikäisiä, keski-ikäisiä sekä eläkeläisiä. Uutena sukupolvena työelämään on astumassa Z-

sukupolvi (zeta), alle 25-vuotiaat nuoret ja aikuiset, henkilöt jotka ovat syntyneet 1990-luvun 

lopulla tai 2000-luvun alussa. (Vainio 2021.) 

Zetat ovat kasvaneet globalisaation ja digitalisaation vaikutuksessa. He käyttävät teknolo-

giaa enemmän kuin heitä vanhemmat sukupolvet. (Vainio 2021; Francis & Hoefel 2018, 2.) 

Heitä kutsutaankin diginatiiveiksi, heidän kasvaessa voimakkaan digitalisaation ja internetin 

tulemisen aikana (Francis & Hoefel 2018, 2). Zetoille kansainvälisyys, moninaisuus ja ym-

päristön tila ovat luonnollisia (Vainio 2021; Francis & Hoefel 2018, 2), kuten etäisyyksiä 

ylittävä kanssakäyminen, teknologia ja uudet elämykset (Olympiakomitea Strategia 2024, 

2019, 6). Zetoille on ominaista etsiä totuutta, kyseenalaistaa sekä hyväksyä erilaisten mie-

lipiteiden olemassaolo. He uskovat myös että rauha voidaan luoda keskustelemalla, ja he 

myös ymmärtävät että on olemassa erilaisia totuuksia. (Francis & Hoefel 2018, 2-4.) Liikun-

nalta he odottavat vastuullisuutta, itsenäisyyttä ja matalan kynnyksen osallistumista (Olym-

piakomitea Strategia 2024, 2019, 6). 

Juuri työelämään astuvien ja aiempien sukupolvien erilaisuus lisää moninaisuutta. Ja var-

sinkin kun suurin osa johdosta on ns. aiempia sukupolvia ja valtaosa työntekijöistä tulee 

muutaman vuoden päästä olemaan zetoja. Kohdeorganisaatiossa noin 50 % työntekijöistä 

on zetoja jo nyt (Sport Club Vantaa Vuosikertomus 2019-2020). Jotta zetojen kanssa on-

nistuu, on oleellista miten organisaatio onnistuu olemaan houkutteleva, sekä miten zetojen 

on mahdollista toteuttaa itseään ja omia arvojaan työssään (Kislik 2020).  

Monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuus, varsinkin maahanmuuton lisäämänä on urheiluseuratoiminnassa läsnä 

vahvasti (Koski & Mäenpää 2018, 53). Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 koko Suo-

men väestöstä noin 8 prosenttia oli maahanmuuttotaustaisia, joista noin puolet asuu pää-

kaupunkiseudulla (Suomen virallinen tilasto, Väestörakenne 2019, 2020), vantaan ollessa 

monikulttuurisin kunta (Tyystjärvi 2021; Vantaan väestö 2019/2020, 2020, 13). Huomionar-

voista on myös maahanmuuttajien osuus alle kouluikäisissä, sillä pääkaupunkiseudun alle 

7-vuotiaista lapsista 25 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia, ja kunnittain tarkasteltuna Van-

taalla alle kouluikäisten osuus on 30 prosenttia ikäryhmästä (Suomen virallinen tilasto, Vä-

estörakenne 2019, 2020).  

Maahanmuuttotaustaisuuden merkitys urheilutoiminnassa on huomattava monen jäsenen 

tullessa maahanmuuttotaustaisesta perheestä. Vuonna 2016 noin 40 prosentissa seuroista 

oli maahanmuuttajataustaisia jäseniä (Koski & Mäenpää 2018, 53).  
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Yleisesti voidaan todeta että ns. vieraskielisyys säilyy pidempään kuin maahanmuuttotaus-

taisuus, ja varsinkin pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa vieraskielisten osuus on 

merkittävä. Vantaalla 20 prosenttia, Espoossa 18 prosenttia ja Helsingissä 16 prosenttia on 

vieraskielisiä (Vantaan väestö 2019/2020, 2020), kun koko maassa vieraskielisten osuus 

on 11,5 prosenttia (Tilastokeskus). Vantaalla puhutaan 120 eri kieltä. Enemmistö (77 %) oli 

suomenkielisiä, ruotsin kielisiä Vantaalla asui 2,4 prosenttia. Yleisimmät vieraat kielet Van-

taalla on venäjä (3,7 %), viro (3,6 %), arabia (1,5 %) ja somali (1,2 %). (Tyystjärvi 2022; 

Vantaan väestö 2019/2020, 2020, 14). Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus onkin tärkeää 

ottaa huomioon seuran toimintaa analysoitaessa. 

3.3 Toimivuuden ulottuvuudet seuratoiminnassa  

Seuratoiminnassa kohdataan useita osa-alueita sisäisen ja ulkoisen ympäristön rinnalla 

jotka vaikuttavat seuran toimintaan kuten menestymiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja 

toiminnan sujuvuuteen. Eli seurojen kapasiteetti jolla viitataan seuran kykyyn hyödyntää 

resursseja tavoitteidensa saavuttamiseksi (Aarresola 2020, 45). Seuraorganisaation kapa-

siteettiin vaikuttaa ympäristö jossa seura toimii kuten myös seuran tarkoitus- ja tahtotila että 

toiminnan ammattimaisuus. Vapaaehtoistoimintaan perustuvan seuran toiminta eroaa esi-

merkiksi ammattimaisesti toimivasta seurasta, kuten harraste- ja kilpa-urheiluseura. Erilai-

set seurat eroavat tarvittavien resurssien osalta. (Aarresola 2020, 44-45.) 

Organisaation sisäiset resurssit ovat oleellista onnistuneen strategian jalkautumisen kan-

nalta (Mohammadian 2017, 73-74). Syynä epäonnistumiseen ei yleensä ole strategia itses-

sään vaan organisaation kyvyttömyys viedä muutosta eteenpäin (Beer 2020, 1).  

Seuran toimintaa on hyvä arvioida ja yhtenä keinona on arvioida seuraa toimivuuden ulot-

tuvuudet-mallin (kuvio 10) kautta (Koski & Mäenpää 2018, 17-18). Jokaisella ulottuvuudella 

on oma tärkeä roolinsa seuran toiminnassa ja jotta strategia voidaan toimeenpanna onnis-

tuneesti on ensisijaista ymmärtää seuratoiminnan kokonaisuus. Ominaisuuksia vertaile-

malla voidaan myös tehdä eroja eri seurojen välillä (Koski & Mäenpää 2018, 17-18.)   



40 

 

Kuvio 10. Toimivuuden ulottuvuudet seuratoiminnassa (mukailtu Koski 2009, 20-21; Koski 
& Mäenpää 2018, 19) 

Resurssien hankintakyky 

Seuran kyky hankkia tarvittavat resurssit tavoiteltavaan toimintaan, kuten jäsenten määrä, 

tilat, taloudellinen vakaus, varusteet ja osaaminen on oleellista strategian toimeenpanon 

onnistumisen kannalta (Aarresola 2020, 44-46; Mohammadian 2017, 73-74; Koski 2009, 

20-21). Asiantuntemus ja osaaminen on tärkeässä roolissa ja pitkälti linkki tietämisen ja 

tekemisen välillä. Seurassa toimivilla henkilöillä on tärkeää olla tietoa seurojen nykytilan-

teesta, muutosvoimista ja trendeistä (Koski & Mäenpää 2018, 12, 17-18). Lisäksi hyvän 

hallinnoinnin ja osaamisen vaatimukset urheiluseuroille kasvavat vuosi vuodelta (Liikunnan 

ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa 2014, 8; Koski & 

Mäenpää 2018, 24).  

Vapaaehtoistyöntekijät voidaan nähdä samalla tavalla henkilöstöresurssina kuin palkatut 

työntekijät. Heitä rekrytoidaan, valitaan, koulutetaan, valvotaan, ja myös joudutaan erotta-

maan. (Connors 1995, Warner ym. 2011, 13 mukaan.) 
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Sisäiset prosessit 

Sisäisten prosessien toimivuus, tai toimimattomuus kuten toimiva kommunikointi, selkeyttä 

johtamisessa ja ideoinnin mahdollistaminen. (Koski & Mäenpää 2018, 17).  

Organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuuri luo oman yhteisön, ”me” (Luukka 2020; Groysberg ym. 2018) ja Me-

henki on oleellinen viihtyvyyden osalta seuratoiminnassa toiminnan perustuessa pitkälti va-

paaehtoisuuteen (Koski & Mäenpää 2018, 55-56). Organisaatiokulttuuri kertoo miten asiat 

on tapana tehdä (Rossi 2012, 3). Yhteisöllisyys on seuratoiminnan ydintä, ja fokuksen on 

oltava yhteinen, eli mukana olijoiden tulee olla samaa mieltä toiminnan arvoista ja tarkoi-

tuksesta. (Aarresola 2020, 46.)  

Tavoitteiden saavuttaminen 

Seuran toimintaa voidaan myös arvioida tavoitteiden saavuttamisen kautta, kykeneekö 

seura tarjoamaan laadukasta toimintaa, menestystä liikunnassa ja arvoihin perustuvaa toi-

mintaa (Koski & Mäenpää 2018, 17-18). Tavoitteet eivät täyty ilman kapasiteettia tai sen 

kehittämistä. Toisaalta seuralla voi olla jo riittävä kapasiteetti toiminnan ylläpitämiseen. 

(Aarresola 2020, 47).  

Yleinen aktiivisuustaso 

Yleinen aktiivisuustaso peilaa enimmäkseen ulkopuolisten mielikuvaan seurasta, kuten 

seuran tunnettavuuteen ja maineeseen, mutta myös toiminnan laajuuteen, seuran kehitty-

mishaluun ja aktiivisuuteen omassa toimintaympäristössään (Koski & Mäenpää 2018, 18).   

Jatkuvuus 

Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen siten että toiminta jatkuu yksittäisen henkilön lopet-

taessa tai toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien jälkeen (Koski 2009, 20-21; Koski 

& Mäenpää 2018, 18). Riittävällä määrällä vapaaehtoisia voidaan varmistaa toiminnan jat-

kuvuus. Varsinkin arvostettujen vapaaehtoisten pysyvyys, säännönmukainen rekrytointi ja 

tiedon siirtäminen eteenpäin on tärkeää. (Aarresola 2020, 45).  

3.4 Strategia-ajattelun muokkautuminen  

Käsitteenä strategia on laaja, ja useimmin strategia-käsitteellä tarkoitetaan niin kirjallisuu-

dessa kuin käytännössä laajempaa asiayhteyttä, kuten strategian valmistelua ja suunnitte-

lua sekä toimeenpanoa (Suomalaisia näkökulmia strategian tutkimukseen 2013, 8). 1980-

luvulla johto käytti strategiakäsitettä hyvin vapaasti ja laajasti (Mintzberg ym. 1998, 9) ja 

vuonna 2001 Hambrick & Fredrickson (2005, 1; 2001, 48) totesivat että strategiasta on 
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muodostunut enemmänkin kaiken kattava termi ja sitä käytetään siten miten kukin itse nä-

kee tarvetta. Lähes jokainen strategia-aiheinen teos alkaa strategian määrittelyllä joka 

useimmiten on samansuuntainen: ylimmän johdon suunnitelma miten organisaatio saavut-

taa asetetut tavoitteet (Mintzberg,ym.1998, 9), strategia on runko päätöksille, joita organi-

saatiossa tehdään päivittäin koskien pääomaa ja operatiivista toimintaa, markkinoinnista 

rekrytointiin, sekä siihen mitä työntekijöiden odotetaan tekevän päivän aikana (Groysberg 

ym. 2018) ja, 1; Latham 2017), strategia on tulevaisuuden organisaation avaintekijät ja or-

ganisaation pitkän aikavälin suunnitelma (Vuorinen 2017, 15; Johnson ym. 2011, 3), tai 

suunnitelma, jolla sota voitetaan, tai yritys menestyy.  

Alfred Chandler, Michael Porter ja Henry Mintzberg nähdään yritysstrategian ensimmäisiksi 

määrittelijöiksi. Jokainen näistä strategeista teroittaa tärkeitä, mutta erilaisia osatekijöitä. 

Chandler painottaa loogista virtausta tavoitteiden määrittämisestä resurssien jakamiseen. 

(Johnson, Whittington & Scholes 2011, 3-4). Ja Porterin vuonna 1979 kehittämä Five Com-

petitive Forces -malli kirjassa Competitive Strategy käynnisti 1980-luvulla tutkijoiden ja kon-

sulttien innostuksen strategiatyöhön (Mintzberg, ym. 1998, 82-83).  Malli on yhä laajasti 

tunnettu ja käytetty analyysityökalu. Porter liittää strategian harkittuihin valintoihin, arvon 

tuottamiseen, erilaistumiseen ja kilpailuedun luomiseen. Hänen mielestä menestyäkseen 

tulee organisaation luoda enemmän arvoa asiakkaalle kuin kilpailijat, tai luoda saman ta-

soista arvoa mutta matalammalla hinnalla. Tai molemmat vaihtoehdot yhdessä. (Porter 

1996, 1-4.) Mintzberg taaseen on kehittänyt niin kutsutun viiden P:n mallin ja näkee että 

strategia tulee nähdä suunnitelmana, johdonmukaisen toimintamallina ja liiketalouden juo-

nena (Mintzberg 1987). 

Jokaisen organisaation strategia on erilainen, mutta näkemykset kilpailuedun saavuttami-

sesta, havainnot johtamisesta ja strategiatyökalut pätevät niin yrityksissä kuin yhdistystoi-

minnassa. Vaikka urheilutoiminnassa on mukana sen erityispiirteet, voidaan tutkimuksia ja 

oppia hyödyntää urheiluseuraorganisaatioissa ja toiminnan kehittämisessä. (Jalonen 2015.) 

Yksinkertaisimmillaan minkä tahansa organisaation strategia voi olla suunnitelma jossa ku-

vataan alkutilanne ja määränpää. Vastaavasti strategian voidaan rakentaa esimerkiksi 

markkina- ja kilpailija-analyysin, riskien kartoituksen, brändin, ympäristöanalyysin, viestin-

täsuunnitelman tai arvojen päälle. Yksistään strategia ei tuo lisäarvoa, vaan sen tulee hyö-

dyttää organisaatiota ja sen toimijoita, ja sopia kullekin organisaatiolle. (Pietilä 2015, 33). 

Strategia-ajattelun muokkautuminen 

Jokainen ajanjakso on muokannut ympäristöä, ja viimeisien vuosikymmenien aikainen 

muutos on ollut nopeaa. Myös strategia-ajattelu on muokkautunut 1960-luvulta 2010-lu-

vulle. Yritysten kohtaamat aikakauden muutokset voidaan jakaa karkeasti neljään osaan: 
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sääntelyn vähentyminen, sektoreilla joissa valtion sääntely on perinteisesti ollut vahvaa, 

kuten pankki-, lento- ja telekommunikaatioalat, internetin tuleminen, pääomamarkkinoiden 

vapautuminen sekä globalisaatio. (Kiechel 2010, 2-3.) Jo pelkästään 1990-luvulta muutos 

2020-luvulle on ollut huima. Organisaatioiden ympäristö on muuttunut entisestään globaa-

limmaksi kehittyneen teknologian ja digitalisoitumisen myötä. (Burgelman ym. 2017, 3), ja 

ihanteellisesti strategia varmistaa organisaation menestymisen seuraamalla ja analysoi-

malla ympäristön muutoksia ja ottaa huomioon muutostarpeen (Groysberg ym. 2018, 1).  

Keskustelun yritysstrategiasta aloitti Chandler 1960-luvulla jolloin termiä strategia alettiin 

käyttää yritysmaailmassa ja strategiaa alettiin tutkia laajasti (Mintzberg,ym. 1998, 9). Sa-

moihin aikoihin Bruce Henderson, Boston Consulting Groupin perustaja, Bill Bain, Bain & 

Companyn luoja, Fred Gluck, McKinseyn pitkäaikainen toimitusjohtaja sekä Michael Porter, 

Harvard Business Schoolin professori, kehittivät käsitteen yritysstrategia (Kiechel 2010, 25-

26). Ennen tätä, yritykset eivät systemaattisesti yhdistäneet elementtejä jotka määrittävät 

yrityksen suunnan, kuten kulut, markkina ja asiakkaat (Pietilä 2015, 29; Kiechel 2010, 35). 

Henderson, Bain, Gluck ja Porter kehittivät strategisen johtamisen ja loivat yritysstrategiasta 

valtavan liiketoiminnan, ja heidän organisaatioita voidaankin pitää strategisen ajattelun pio-

neereina (Mintzberg ym. 1998, 93-94; Kiechel 2010, 1-8). Tästä alkoi erilaisten strategia-

palveluiden räjähdysmäinen kasvu, 1970-luvulla strateginen suunnittelu nousi esille ja 

1980-luvulla alettiin puhumaan strategisesta johtamisesta. (Mintzberg ym. 1998, 93-100). 

1990-luvulla ydinosaaminen, erikoistuminen johonkin tiettyyn aiheeseen, nousi esiin strate-

giakirjallisuudessa ja on yhä tänä päivänä läsnä strategiatyössä (Vuorinen 2017, 23). 

3.5 Strategian rooli organisaatioissa tänä päivänä 

Viime aikoina strategia on noussut hyvin tärkeään rooliin organisaatioissa. Strateginen 

suunnittelu tunnistetaan tärkeänä osana organisaation johtamista, se on suosittu ja tehokas 

tapa ohjata toimintaa haluttuun suuntaan. (Mohammadian 2017, 14). Toisaalta taas Kurki-

lahti ja Äijö tarkastelivat suomalaisten pörssiyhtiöiden strategioita tekemässään selvityk-

sessä jossa oli mukana noin puolet listatuista yrityksistä, eikä strategiaa ollut monellakaan. 

Yhdellä prosentilla yrityksistä oli kansainvälisen strategiatutkimuksen mittariston täyttävä 

strategia, 30 prosentilla ei ollut strategiaa ollenkaan, huono strategia oli 50 prosentilla ja 

vain 14 prosentilla oli hyväksyttävä strategia. Tyypillisimpiä puutteita oli strategian ja tavoit-

teiden sekoittuminen, kliseiden käyttäminen, ja jopa niin suuresti että yritykset on helppo 

sekoittaa toisiinsa. Lähes puolella yrityksistä ”kannattava kasvu” oli organisaation strategia. 

Yritysten esittämiä syitä heikolle strategiaosaamiselle olivat ”näin ollaan aina tehty” -kult-

tuuria sekä kotimaisen strategiatutkimuksen ja -kirjallisuuden heikkoa tasoa, vaikkakin laa-

dukasta tietoa on saatavilla paljonkin kansainvälisesti. (Koskinen 2019.)  
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Alun alkaen strategian pohjimmainen tarkoitus on ollut pitää heimot hengissä. Heimon on 

tullut taistella selviytyäkseen. Vaikka kommunikaatio on ollut puutteellista, oli kaikilla hen-

gissä pysymisen tavoite selkeä - strategiaa ei sen kummemmin tarvinnut jalkauttaa lansee-

raus- tai kick off-tilaisuuksissa. (Vuorinen 2017, 20.) Strateginen johtaminen ei ole uusi il-

miö, jo 500 eKr on Sun Tzu kehittänyt strategisen johtamisen teorioita. Sun Tzu ymmärsi 

että sodankäynti on elintärkeää, mutta vaarallista, ja siksi vaatii huolellista tutkiskelua ja 

analysointia. Tähän ymmärrykseen pohjautui ensimmäiset yritykset muodostaa strategisen 

johtamisen perusteita joukkojen johtamisesta. Sun Tzu uskoi, että taitava johtaja, strategisti, 

kukistaa vihollisen armeijan ilman taistelua, hyökkäämällä vihollisen suunnitelmia vastaan. 

(Sun Tzu, Illustrated Art of War 2005, 11-13, 91-95.) 

Sana strategia on johdettu kreikkalaisesta sanasta strategos ja stratcgoi. Strategi oli sota-

joukon johtaja joka sopi muun johdon kanssa miten taisteluja käydään (Mohammadian 

2017, 3-4; Vuorinen 2017, 20). Ylin johto, strategi tai strategit, kantoivat vastuun strategi-

asta, kun taas taktiikasta ja toimeenpanemisesta huolehti alemmat johtajat. Antiikin ajan 

sodankäynnissä eroteltiin operatiivinen toiminta strategiasta, mutta nykyaikana organisaa-

tioissa tehtävä strategiatyö on jatkuva prosessi jossa operatiivinen ja strateginen toiminta 

sekoittuvat. (Kehusmaa 2010, 16-17.) Yhä strategia liitetään vahvasti sodankäyntiin, stra-

tegian etymologiset juurien ollessa sodankäynnissä (Mohammadian 2017, 3; Pietilä 2015, 

29).  

Toisen maailmansodan jälkeen on strategia-termiä alettu yhdistämään myös taloustieteisiin 

ja yritysmaailmaan (Mohammadian 2017, 3; Vuorinen 2017, 21; Pietilä 2015, 28) ja strate-

gioita on tarkasteltu eri aikakausina eri näkökannoilta (Pietilä 2015, 29-30.) Ja yhä tänä 

päivänäkin nousee esiin uusia ismejä ja suuntauksia. Johdon onkin tärkeää ymmärtää ettei 

uudet suuntaukset tee vanhoista tarpeettomia ja monet varhaiset strategianäkemykset so-

veltuvat käytettäväksi myös tänä päivänä. Tärkeää on myös ymmärrys erilaisten näkemys-

ten olemassaolosta. (Vuorinen 2017, 19.)  Materiaalia strategia-aiheesta löytyy paljon: ar-

tikkeleita, tutkimuksia, kirjoja, kuten myös mielipiteitä, ajatuksia ja suuntauksia. Esimerkiksi 

Harvard Business Review:sta strategia-aiheisia artikkeleita löytyy vuodesta 1963 saakka. 

Vuoteen 1987 mennessä strategia-aiheisia julkaisuja oli 2 000 kappaletta Mintzberg ym. 

1998, 7). Tähän päivään mennessä ykistään Harvard Business Review:n sivuilla on jul-

kaistu 11 980 strategia-aiheista artikkelia ja webinaaria. Lisäksi strategisesta johtamisesta 

ilmestyy satoja kirjoja vuosittain (Vuorinen 2017, 11). 

3.6 Yrityskulttuurin merkitys onnistuneessa strategian toimeenpanossa  

Yleisesti kulttuureja on tutkittu pitkään, ja tutkimusta tehdään eri tieteenaloista kuten kan-

santiede, kulttuuriperintö, eri maantieteellisten alueiden ja kulttuurien tutkimukset, 
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arkeologia, uskontotiede sekä taidehistoria (Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, 

2020). Yrityskulttuuri nousi ensimmäisen kerran tunnistetusti esille vuonna 1951 kanadalai-

sen Jaques Elliotin tutkiessa ryhmineen Länsi-Lontoolaisen metallitehtaan työntekijöiden ja 

johdon välisiä suhteita. Termi yrityskulttuuri (corporate culture, organisation culture) 

esitettiin tutkimukseen perustuvassa kirjassa The Changing Culture of a Factory: A Study 

of Authority and Participation in an Industrial Setting. (Luukka 2019, 14.)  

Yrityskulttuuri on kiinnostanut johtamisen tutkijoita ja sosiologeja jo 1970-luvulla (Juuti & 

Puusa 2020, Organisaatiokulttuurinäkökulma esimerkkinä laadullisen tutkimuksen yleisty-

misestä; Cremer 1993, 1), mutta vasta 1980-luvulla aihe nousi tärkeäksi länsimaissa japa-

nilaisten yritysten menestyessä tehokkuutensa ja työntekijöiden sitoutumisen ansiosta 

(Luukka 2019, 14) eikä niinkään teknisten ja rakeenteellisten tekijöiden ansiosta (Juuti & 

Puusa 2020, Organisaatiokulttuurinäkökulma esimerkkinä laadullisen tutkimuksen yleisty-

misestä). 2000-luvulla tutkijat ovat olleet yhä enemmän kiinnostuneita organisaation strate-

giaan liittyvistä sosiaalisista prosesseista ja käytänteistä (Warrick 2017, 1, Pietilä 2015, 34) 

ja vasta viime vuosina yritystutkijat ovat löytäneet yhteyden yrityskulttuurin, organisaation 

menestymisen, ja työntekijöiden käyttäytymisen ja asenteiden välillä (Warrick 2017, 1). Si-

ten myös yritysjohto on alkanut ymmärtämään strategian ja kulttuurin merkityksen organi-

saation menestyksessä (Groysber ym. 2018, 4; Warrick 2017, 4-5), ja sen että oikeanlaisen 

kulttuurin myötä myös muut asiat tapahtuvat luonnollisesti, kuten asiakaskokemuksen pa-

raneminen, brändin pitkäkestoinen kehittyminen sekä asiakasuskollisuus (Warrick 2017, 1-

4).   

1980-luvulla aloitettu keskustelu ettei strategia ole vain suunnitelma kuinka vihollinen voite-

taan, tai miten organisaatio menestyy, vaan strategian ohessa tulee keskustella millainen 

yrityskulttuuri organisaatiossa on (Mintzberg 1987, 11-24), aloitti yrityskulttuuriin esiin nos-

tamisen strategian rinnalle. Samassa yhteydessä alkoi yrityskulttuurille muodostua useita 

määritelmiä, sekä eri suuntauksia ja koulukuntia (Juuti & Puusa 2020, Organisaatiokulttuu-

rinäkökulma esimerkkinä laadullisen tutkimuksen yleistymisestä; Luukka 2019, 1; Guiso 

ym. 2013, 3). Yhden suuntauksen, sosiologisen lähtökohdan, mukaisesti ajatellaan että yri-

tyksellä on oma kulttuuri, kun taas toisen suuntauksen, antropologisen, mukaisesti lähde-

tään ajatuksesta että organisaatio on sellaisenaan kulttuuri. Ensimmäinen suuntaus, yrityk-

sellä on oma kulttuuri, on nykyisin vallitseva joka perustuu ajatukseen että yrityksillä on oma 

kulttuurinsa, mutta kulttuuri on irrallinen organisaatiosta. (Luukka 2019, 1, 13.)  

Osa uskoo että kulttuuri voi auttaa monissa organisaation ongelmissa, toisten uskoessa 

kulttuurin olevan enemminkin organisaation käytänteiden tuotos ja tulos, kuin syy (Warrick 

2017, 1-4). Yhden määritelmän mukaisesti yrityskulttuuri edustaa organisaation 
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puhumatonta sisäistä viestintää, tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita ja toi-

mintatapoja jotka vaikuttavat ja ohjaavat työntekijöiden ajattelua ja käyttäytymistä (Groys-

berg ym. 2018; Cremer 1993). Samoin sen nähdään olevan yhteinen tapa, niin sanotut so-

pivuussäännöt, kuten millä puolella tietä ajetaan (Guiso ym. 2013, 4). Toisaalta taas yritys-

kulttuurin voidaan nähdä olevan organisaatiossa vallitseva sosiaalinen kontrolli. Työnteki-

jöillä ollessa samat odotukset, vallitsee normit vaikka kukaan ei ole näkemässä. (Guiso ym. 

2013, 4). Yrityskulttuuri luo yrityksen työntekijöistä oman yhteisön, ”me” (Luukka 2020; Gro-

ysberg ym. 2018) ja voidaan yksinkertaisimmillaan nähdä päivittäisenä tapana tehdä työtä, 

miten asiat on tapana tehdä (Rossi 2012, 3).    

IBM:n entinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Louis V. Gerstner, määritteli jo 

vuosituhannen alussa  ettei yrityskulttuuri ole vain yksi näkökanta pelissä, vaan itsessään 

se peli (Gerstner 2010; Elenburg 2003, 2). Yrityksen pitkänajan menestys, tai menestymät-

tömyys, on suoraan liitoksissa yrityksen kulttuuriin, siihen miten työntekijät jakavat yrityksen 

arvot ja tarinan (Wheeler 2018, 16; Warrick 2017, 1). Sinänsä yrityskulttuurilla itsessään ei 

ole itseisarvoa, mutta yrityskulttuuri voidaan nähdä työkaluna joka kannustaa työntekijöitä 

yksilölliseen ja luovaan työskentelyyn jonka tuloksia ovat uudet ideat ja tuotteet jotka johta-

vat tavoiteltuun asiakaskokemukseen ja sitovat asiakkaan asiakasuskollisuuteen. Asiakas-

uskollisuuteen vaikuttaa voimakkaimmin työntekijäkokemus, ja työntekijäkokemukseen vai-

kuttaa vallitseva yrityskulttuuri. (Luukka 2020; Wheeler 2018, 16; Arvoa synnyttävän liike-

toiminnan lähteillä 2018, 27-28.)  

Kulttuuria ei voi kopioida, jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa. Joko kulttuuria joh-

detaan, tai se tapahtuu. (Luukka 2020; Maula 2016.) Yrityskulttuureita ei myöskään voi lait-

taa paremmuusjärjestykseen. Loppupelistä kaikki lähtee johdosta ja johdon tulee omistaa 

yrityskulttuuri. Ja juuri johdon tulee tukea oikeanlaisen kulttuurin rakentamista, ja ohjata 

esimiesten toimintaa oikeanlaisen kulttuurin rakentamiseen. (Luukka 2020.) Jokaisella or-

ganisaatiolla on oma kulttuuri, mutta yritysten välinen ero tulee siitä miten toiset yritykset 

tietoisesti hallitsevat, rakentavat ja johtavat, yrityskulttuuriaan. (Maula 2016; Rossi 2012, 2.) 

Yrityksen tavoitteita tukeva kulttuuri saadaan johtamalla ja tekemällä, huonon kulttuurin saa 

johtamatta (Luukka 2020). Strategia esittelee organisaation viralliset tavoitteet ja ohjaa ih-

miset niiden ympärille. Kulttuuri ilmaisee tavoitteet koettujen arvojen ja uskomusten kautta 

ja ohjaa toimintaa jaettujen koettujen arvojen ja sosiaalisten normien kautta. (Groysberg 

ym. 2018 , 3.)  
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Näkyvä organisaatio Näkymätön organisaatio 

Hierarkia ja organisaatiorakenne Verkostot ja luottohenkilöt 

Viralliset arvot ja visio Koetut arvot ja visio, henkilökohtaiset arvot 

Säännöt, prosessit ja ohjeistukset Kirjoittamattomat säännöt, vanhat tavat ja sosi-

aaliset normit 

Yrityssopimukset (sisäiset ja ulkoiset) Epäviralliset sopimukset (sisäiset ja ulkoiset) 

Viestintäkanavat Juoruketjut ja ”kahvikeskustelut”  

Kuvio 11. Yrityskulttuurin sijoittuminen organisaatiossa (Mukailtu Wheeler 2018, 16) 

 

Kuviossa 11 erotetaan näkyvä organisaatio ja näkymätön yhteisö. Näkyvää organisaatiota 

johdetaan organisaatiokaavioilla, virallisilla arvoilla, säännöillä ja viestintäkanavilla, mutta 

tärkeää on ymmärtää niin kulttuurin kuin näkymättömän yhteisön vaikutus organisaation 

menestykseen (Luukka 2020). Kulttuuria voi olla vaikea hallita, sillä osa sitä ovat organi-

saation kirjoittamattomat säännöt, sosiaaliset normit ja toimintatavat (Groysberg 2018, 4). 

Yrityskulttuurin hallitseminen ja johtaminen on yhtä tärkeää kuin muidenkin strategisten 

ominaisuuksien hallitseminen ja johtaminen (Luukka 2020). Johtamalla yritystä yrityskult-

tuurin kautta voidaan saavuttaa strategista kilpailuetua (Maula 2016; Rossi 2012, 2). Eli 

toisin sanoen, menestyviä yrityksiä yhdistää vahva yrityskulttuuri, jonka järjestelmällinen 

johtaminen mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteutumisen. Parhaimmillaan kulttuuri li-

sää yhteisöllisyyttä ja ohjaa toimintaa tavoitteita kohden, ja on vaikeasti kopioitavissa. 

(Luukka 2020; Maula 2016.) 
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3.7 Kulttuurin kautta johtaminen 

Yleisin tapa hallita organisaation toimintaa, on halita sitä prosessien kautta, ja prosessijoh-

tamiseen löytyykin useita työkaluja joita viime vuosikymmenien aikana on ilmestynyt useita 

(Cappelli 2020; Rossi 2021, 14-15). Jo vuonna 1930 yritysjohto ja tutkijat alkoivat kiinnittä-

mään huomiota organisaation parempaan menestymiseen silloin kun työntekijöitä ei koh-

della kuin koneita, ja heille annetaan mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa. Tämä 

ajattelusuuntaus jatkoi kasvuaan vuosikymmenien ajan ja nousikin vallitsevaksi. Kuitenkin 

viime vuosina on noussut esiin viitteitä paluusta henkilöstön käsittelemiseen hyödykkeenä 

yritettäessä tehostaa toimintaa teknologian avulla. (Cappelli 2020.) Vaikka moni yritys julis-

taa työntekijöiden vastuuttamiseen, on päätöksentekoa palautettu yritysjohdolle ja algorit-

meille (Cappelli 2020), ja perustyötä korvattu robotiikalla, tekoälyllä ja automaatilla (Vainio 

2021; Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä 2018, 5; Valtioneuvoston yhteiset muutos-

tekijät 2017, 27-28). Organisaatioiden siirtyessä toiminnoissaan koko ajan enemmän ja 

enemmän automaatioon, ja siten tekniikan merkityksen ollessa olennainen osa yrityksen 

menestystä, on tärkeää myös huomioida muutos strategisissa suunnitelmissa (Mohamma-

dian 2017, 1).  

Prosessien kautta on toiminta perinteisesti pysynyt johdon hallinnassa, mutta kulttuurin 

kautta johtaminen haastaa prosessimaisen ajattelun ja tarjoaa uudenlaisen näkökannan, 

sekä työkaluja yrityskulttuurin kehittämiseen. Organisaatio on henkilöstönsä ja johtamiskult-

tuurinsa näköinen (Tarkka 2018, Urpelaisen mukaan 2018). Aiemmin oli yleisempää että 

yrityskulttuuri muodostui yhden ihmisen vaikutuksesta, mutta nykyisin kulttuuri asettaa ta-

van johtamiselle. Kulttuurin asettaessa tavan johtamiselle ei yrityksen kulttuuri ole riippuvai-

nen yksittäisen johtajan persoonasta tai tyylistä johtaa, vaan yrityskulttuuri on muodostunut 

sen verran vahvaksi ettei yksittäinen henkilö kykene sitä kaatamaan. (Tarkka 2018, Urpe-

laisen mukaan 2018; Rossi 2012, 2.) Toisaalta taas tiedetään että vaikka monet asiat vai-

kuttavat kulttuuriin, lähtee organisaation kulttuuri pääasiassa johdosta. Johto vaikuttaa kult-

tuuriin strategian, organisaation käytänteiden, arvojen ja johtamistyylin vaikutuksesta. (War-

rick 2017, 3.)  

Yrityskulttuuri heijastuu myös asiakkaille, työntekijä kohtelee asiakkaita kuten häntä itseään 

organisaatiossa kohdellaan. Toivottu asiakaskokemus lähtee organisaation sisältä, ketjure-

aktiona (Rossi 2012, 14-15), mutta motivaatio työhön laskee, samoin työntekijöiden tuotta-

vuus ja innovatiivisuus mikäli työntekijöiltä otetaan pois vastuuta (Cappelli 2020). Kulttuurin 

kautta johdettuna voidaan ylläpitää mielekästä työskentelyilmapiiriä ja päästä myös strate-

giatyössä pidemmälle organisaation kulttuurin ja strategiatyön ollessa yhteydessä toisiinsa. 

Ja olleessaan yhtenevät, ei konflikteille jää tilaa vallitsevan toimintatavan ollessa myös tapa 
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toteuttaa strategiaa. Vahva yrityskulttuuri vahvistaa itseään jatkumona. Vahva kulttuuri ei 

horju mikäli johtaja vaihtuu yrityksessä, vaan kulttuuri säilyy, eikä myöskään johtajan johta-

mistyyli ole oleellinen organisaation menestyksessä. (Rossi 2012, 2-5.)  

Yhtenä hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kulttuuristrategiasta on Ruohonjuuri. Vuonna 

2019 tehdyn työntekijäkyselyn mukaan 96 prosenttia työntekijöistä pitää organisaation yri-

tyskulttuuria ainutlaatuisena. Ainutlaatuisen kulttuurista tekee muun muassa yhteisöllisyys, 

ilmapiiri, työntekijöiden arvostus ja luotettavuus. (Ruohonjuuri 2019.)  Korkea työntekijöiden 

tyytyväisyys kertoo että toimintaa johdetaan yhteisesti hyväksyttyjen arvojen kautta. Yhteis-

ten arvojen kautta johdettuna ei yksittäisellä johtajalla ole suurta vaikutusta sisäiseen kult-

tuuriin. Ja kun yrityksen johto vaihtuu, ei kulttuuri vaihdu johdon vaihtumisen myötä.     

Yrityskulttuurin hallinta ja muotoilu 

Jotta voidaan luoda organisaatiolle toimiva yrityskulttuuri, tulee johdon ensin tietää ja tun-

nistaa mihin suuntaan organisaation halutaan menevän, millaisen kulttuurin he haluavat ja 

minkälainen kulttuuri organisaatiossa toimii parhaiten, sekä saada työntekijät ymmärtä-

mään haluttu suunta. Johdon tehtävänä on luoda organisaation tavoitteista lähtien sellainen 

kulttuuri joka on juuri kyseiselle organisaatiolle sopiva, ja joka toimii juuri kyseisessä orga-

nisaatiossa. Oleellista on myös että työntekijä näkee organisaation toiminnan merkityksel-

lisenä itselleen. (Luukka 2020.) Käyttäytymismallit, uskomukset ja arvot ovatkin useimmiten 

esteenä kokeilemiselle ja testaamiselle, ei niinkään työkalut ja tekniikka. Jokaista onnistu-

nutta kokeilua vastaa kymmenen epäonnistumista. (Thomke 2020, 42.) Johdon tulee näyt-

tää itse mallia, sillä on vaikea rakentaa kokeilukulttuuria jos minkäänlaisia virheitä ei siedetä 

(Maula 2020). 

Yrityskulttuuri rakentuu luottamuksen ympärille. Toimivan yrityskulttuurin perusta on luotta-

mus, eli organisaatiossa luotetaan työntekijöihin. (Luukka 2020; Maula 2016). Kontrolli tu-

kahduttaa organisaatiota (Esser 2021) ja mikäli toimintaa joudutaan rakentamaan sääntö-

jen ja kontrollin päälle, on kulttuurissa jotain vikana (Luukka 2020). Siitä huolimatta iso osa 

suomalaisista yrityskulttuureista on rakennettu kontrollin päälle. Näissä yrityksissä kommu-

nikoidaan että työntekijöihin luotetaan, mutta kuitenkin organisaatiossa on sääntöä sään-

nön päälle ja toimintaa kontrolloidaan. 98 prosenttiin työntekijöistä voidaan luottaa, ja vain 

kaksi prosenttia työntekijöistä väärinkäyttää luottamusta ja siten vaatii tarkempaa kontrollia. 

Tästä huolimatta, yrityksen toiminta saatetaan rakentaa kontrollin päälle. (Luukka 2020.)  

McKinseyn toimintaperiaatteena ja arvona on yrityksen perustamisesta lähtien ollut tukeu-

tua ehdottomaan rehellisyyteen. Periaate on ollut koetuksella viimeisien vuosien aikana 

McKinseyn vastatessa syytöksiin jotka sitä vastaan on nostettu McKinseyn työskennellessä 

15 vuoden ajan lääkeyritykselle Purduelle jonka sanotaan laittaneen alulle suuren 
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opioidikriisin Pohjois-Amerikassa. McKinseyllä tiedettiin mistä asiakasyrityksen rahat tule-

vat mutta tiedon ei annettu vaikuttaa taloudellisesti hyvinkin kannattavaan asiakassuhtee-

seen. Syitä arvon hylkäämiseen nähdään olevan useita, yrityksen nopea kasvu ja siten ris-

kien hallitsemattomuus, toisaalta organisaation itsevarmuus ja mahtipontisuus. Ongelmana 

voidaan pitää vääränlaista yrityskulttuuria, jossa hyvin tuottavan, epäeettisen asiakassuh-

teen on annettu jatkua eikä yrityksen arvoista ole välitetty. (Edgecliffe-Johanson ym. 2021.) 

Johdolla voi olla vaikka kuinka selkeä visio ja suunnitelma strategiasta ja sen toimeenpa-

nemisesta, mutta mikäli kulttuurin voimaa ja dynamiikkaa ei ymmärretä, ajautuvat suunni-

telmat helposti raiteiltaan. (Groysberg ym. 2018.) Jos yrityskulttuuri ja strategia on ristirii-

dassa, ei ole epäilystäkään kumpi toteutuu.  

”Culture Eats Strategy for Breakfast”  

On useasti käytetty sanonta organisaatiokulttuurin ja johtamisen yhteydestä (Groysberg 

ym. 2018, 4). Kuitenkin organisaatiot joutuvat usein toteamaan ettei tavoiteltu kulttuuri ja 

todelliset olosuhteet kohtaa (Maula 2016).  
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4 TULOKSET 

4.1 Analyysimenetelmä  

Tutkimusaineiston luokittelu keskeisiin aiheisiin, teemoihin ja nimeämällä teemat voidaan 

hahmottaa ilmiö ja siten lisätä ymmärrystä ilmiöstä (Kananen 2015, 88-89). Teemat voidaan 

muodostaa aineistolähtöisesti kartoittamalla koko aineistosta yhdistäviä tai erottavia seik-

koja tai teorialähtöisesti ja lajitella materiaali teorian mukaisesti (Juuti & Puusa 2020; Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämän tutkimuksen aineisto on analysoitu aineisto-

lähtöisesti hahmottamalla aineistossa toistuvat teemat jotka on teemoiteltu tutkimuskysy-

mysten, tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusilmiön alle. Analyysissä tavoiteltiin aineistossa 

esiintyvien merkitysten esiin nostamista kuitenkaan vähentämättä informaatioarvoa.  

Teemojen valinta 

Teemat muodostuivat analyysivaiheen aikana tutkimusaineistoa käsiteltäessä. Aineistosta 

oli eroteltavissa tutkimustavoitteen, tutkimuskysymysten sekä ilmiön tutkimiseen viittaavat 

teemat joten aineisto oli luonnollista luokitella näiden teemojen mukaisesti. Molemmista työ-

pajoista ja kyselyistä saatu aineisto on jaoteltu kunkin teeman alle oheisen kuvion mukai-

sesti. 

 

  TEEMAT TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

   

 Yhteinen ymmärrys strategiasta Päätutkimuskysymys 

 Yrityskulttuurin merkitys Tutkimuksen tavoite 

 Strategia osana omaa toimintaa Tutkimuksen ilmiö 

 Moninaisen ympäristön vaikutus Tutkimuksen tavoite 

 Erilaisten keinojen hyödyntäminen Tutkimuskysymys 

      

Kuvio 12. Teemojen valinta 

 

Kohdeorganisaation tekemät strategiset valinnat nousivat myös esille tutkimusaineistossa, 

ja siten strategisten valintoja ja painotusten hyödyntäminen aineiston käsittelyssä oli loo-

gista. Lisäksi kohdeorganisaation arvot ja organisaatiolle asetetutut tavoitteet esiintyivät ai-

neistossa. Tutkimustuloksia kuvaamaan valittiin työpajoista kerättyjä sitaatteja joiden avulla 
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havainnollistetaan kerättyä aineistoa ja nostetaan esille merkityksellisiä seikkoja. Tulokset 

esitellään siinä hengessä missä ne tulivat esille työpajoissa.  

4.2 Yhteinen ymmärrys strategiasta 

Yksi perustava elementti onnistuneessa toimeenpanossa on organisaatiossa vallitseva yh-

teinen käsitys strategiasta ja sen suunnasta. Vaikka työntekijät osallistuisivat paljonkin stra-

tegiatyöhön, ei strategia etene minnekään mikäli sitä ei ymmärretä. (Rinne 2021.) Tässä 

tutkimuksessa ei tutkittu erillisesti johdon roolia strategian toimeenpanon onnistumisessa 

tai johdon tietämystä strategiasta, vaan työntekijöiden ja hallituksen ymmärrystä tutkittiin 

yhtenevällä tavalla.   

Kohdeorganisaation strategian mukaisesti tulee johtamisen, osaamisen ja vuorovaikutuk-

sen olla samassa suhteessa strategian kanssa – mitään ei voi olla liikaa tai liian vähän, 

jokaista tarvitaan yhtä paljon. Saaduissa vastauksissa nousi esiin kohdeorganisaation stra-

tegian painotukset (kuvio 13) (Liite 4) jonka mukaisesti jokaista neljää osiota tarvitaan yhtä 

tasaisesti jotta strategialla on edellytykset onnistua.  

 

 

 

Kuvio 13. Kohdeorganisaation strategian painotukset ns. tukipylväät 
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Tutkimuksen vapaavalintaisen kysymyksen vastaukset jaoteltiin strategian painotusten (tu-

kipylväät), arvojen ja tavoitteiden mukaisesti aiheiden noustessa selkeästi esille vastauk-

sista. Vaikkakaan nämä eivät olleet työpajojen aiheina, nousivat aiheet vastauksissa esille 

ja lajittelu kunkin otsikon alle oli selkeää. Aiheittainen jaottelu esitellään vastaajaryhmittäin 

taulukossa 2. Yli puolet molempien vastaajaryhmien vastauksista liittyy ydintoimintaan eli 

arvoihin ja laadun ylläpitämiseen. Työntekijöiden vastauksista 50,8 prosenttia ja hallituksen 

vastauksista 69,2 prosenttia voidaan kohdistaa ydintoiminnan alle joka on yllättävän suuri 

osuus vastauksista.  

 

 

 

Taulukko 2. Avoimen kysymyksen vastaukset prosenttiosuuksin 

Organisaation ydintoiminnoiksi tässä tutkimuksessa luokitellaan arvot sekä laadukkaan toi-

minnan tarjoaminen ja elämänlaadun lisääminen. Kohdeorganisaatiolla on neljä arvoa: yh-

dessä onnistuen yksilöllisesti, onnellisuus, monipuolinen liikuttaja ja menestys=liikunta. 

Kolme arvoista nousi esille vastauksista, nämä tunnistettiin ja nostettiin vastauksissa esille. 

Yksi arvoista ”Menestys=liikunta”, ei selkeästi ole tuttu eikä sitä tunnisteta samalla tavalla 

kuin muut arvot. Syynä voi olla arvon kirjoitustapa, menestys on sama kuin (=) liikunta joka 

voi olla liian vaikeaselkoinen. Tai vaihtoehtoisesti arvoa ei ole osattu viestiä ymmärrettävästi 

johdon toimesta. Arvo edustaa kahta erilaista kantaa, toisaalta arvolla halutaan viestiä että 

kohdeorganisaatiossa tavoitteellisesti harjoitteleminen ja menestyminen kilpailuissa on hy-

väksyttävää, viitaten viime aikoina tasaisesti esillä olevaan keskusteluun jossa vältetään 

lasten ja nuorten harrastamisen yhteydessä puhumista kilpailemisesta (Raitis 2014, 1) eikä 

TYÖNTEKIJÄT HALLITUS

YDINTOIMINTA

ARVO Yhdessä onnistuen yksilöllisesti 16,9 % 38,5 %

ARVO Monipuolinen liikuttaja 12,3 % 15,4 %

ARVO Onnellisuus 9,2 % 7,7 %

ARVO Menestys = liikunta 1,5 % 7,7 %

YDIN Laatu 10,8 % 0 %

50,8 % 69,2 %

TUKITOIMINTA

TUKIPYLVÄÄT Johtaminen 6,2 % 7,7 %

TUKIPYLVÄÄT Osaaminen 10,8 % 23,1 %

TUKIPYLVÄÄT Vuorovaikutus 6,2 % 0 %

23,1 % 30,8 %

TOIMENPITEET

TAVOITTEET Kestävä kehitys 6,2 % 0 %

TAVOITTEET Oma halli 7,7 % 0 %

TAVOITTEET Riskit 6,2 % 0 %

TAVOITTEET Verkostoituminen 6,2 % 0 %

26,2 % 0 %
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kilpailemista aina katsota hyvällä. Toiselta kannalta arvolla halutaan viestiä että liikunnalla 

on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia liikunnan ollessa yhteydessä vuosien päähän yk-

silön menestymiseen. Liikunnallisten lasten koulumenestyksen ollessa parempi ja heillä 

useimmiten on parempi koulutustaso ja siten paremmat mahdollisuudet menestymiseen 

työelämässä (Kari 2018, 68-39, 96-103). Tutkimusaineistosta nousee esille että kyseistä 

arvoa ei osata nimetä, eikä oletettavasti sitä ymmärretä, ainakaan niin että se sisältää kaksi 

erillistä näkökantaa.  

Vastauksia tulkitessa tulee huomioida että kysymyksessä pyydetiin luettelemaan asioita 

jotka tulevat mieleen kohdeorganisaation strategiasta, ja siten yhdeltä vastaajalta on voinut 

tulla useampia vastauksia jotka on lajiteltu saman kategorian alle. Lukumäärällisesti vas-

tauksia annettiin yhteensä 78 kappaletta vastaajia ollessa yhteensä 23 (taulukko 3). Työn-

tekijät  vastasivat keskimääräisesti 3,3 asiaa ja hallituksen jäsenet 4,3 vastausta henkilöä 

kohden.  

 

Taulukko 3 Avoimen kysymyksen vastaukset lukumäärinä ja yhteensä 

 

Vastaukset painottuivat arvojen tunnistamiseen (ydintoiminta), mutta myös johtaminen, 

osaaminen ja vuorovaikutus (tukipylväät) nousivat esiin vastauksissa. Työntekijöiden vas-

tauksissa myös asetetut tavoitteet (toimenpiteet) ovat listattuina, hallituksen vastausten pai-

nottuessa pelkästään ydintoiminnan ja tukitoimien nimeämiseen (kuvio 14).  

 

TYÖNTEKIJÄT HALLITUS YHTEENSÄ

3,3 vastausta/henkilö 4,3 vastausta/henkilö

YDINTOIMINTA

ARVO Yhdessä onnistuen yksilöllisesti 11 5 16

ARVO Monipuolinen liikuttaja 8 2 10

ARVO Onnellisuus 6 1 7

ARVO Menestys = liikunta 1 1 2

YDIN Laatu 7 0 7

33 9 42 (54 %)

TUKITOIMINTA

TUKIPYLVÄÄT Johtaminen 4 1 5

TUKIPYLVÄÄT Osaaminen 7 3 10

TUKIPYLVÄÄT Vuorovaikutus 4 0 4

15 4 19 (24 %)

TOIMENPITEET

TAVOITTEET Kestävä kehitys 4 0 4

TAVOITTEET Oma halli 5 0 5

TAVOITTEET Riskit 4 0 4

TAVOITTEET Verkostoituminen 4 0 4

17 0 17 (22 %)
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Kuvio 14. Vastausten jakautuminen strategian mukaisesti 

 

Työpajojen osuessa keskelle pandemian rajoituksia, oli myös työntekijöiden työpajassa ris-

kit-aiheen keskustelussa pandemia vahvasti esillä. Keskustelua jouduttiin ohjaamaan pan-

demiasta myös muihin kohdeorganisaatiossa ilmeneviin riskeihin. Työpajassa tunnistettiin 

loppujen lopuksi toiminnassa olevia riskejä, kuten sidosryhmien merkityksen vaikutus toi-

mintaan, joka voi urheiluseurassa olla huomattavakin. Osallistujilta nousikin jatkotoimenpi-

desuositus: tarkastella sidosryhmiä säännöllisesti ja varmistaa ymmärrys vaikutusten 

osalta. Esimeriksi Vantaan kaupungin tarjoamien salivuorojen osalta tulee tarkastella muu-

tostrendiä jossa pääkaupunkiseudun kaupungit eivät enää rakenna itse liikuntatiloja vaan 

liikuntatiloja toivotaan rakennettavan yksityisin varoin. 

Työpajassa keskustelu ohjautui myös yleiselle tasolle yhdistystoiminnasta, millainen rooli 

yhdistystoiminnalla on jatkossa Suomessa ja onko tulevaisuudessa varmuutta toiminnan 

jatkumisesta samanlaisena. Kilpailu lisääntyy uusien yksityisten toimijoiden tullessa harras-

tustoimintaan mukaan ja ilmaisen toiminnan määrä lisääntyy kaupunkien tarjotessa harras-

tusmahdollisuutta niin sanotulla matalalla kynnyksellä ja kustannuksella. 

Työntekijöiden vastauksissa nousee esille kolme eri arvoa, laadukas toiminta sekä osaami-

nen (kuvio 15). Myös tavoitteita osattiin tuoda esille joista suurimpana on oma halli. Yhtenä 

nostona merkityksellisyydestä työntekijöiden työpajasta on yritysvastuu joka on viimeisin 

päivitetty lisäys kohdeorganisaation strategiassa. Yritysvastuu on lisätty kohdeorganisaa-

tion strategiaan aiheen ollessa esillä niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisesti eikä aihe jätä 

koskettamatta myöskään urheiluseuraa (Niemi 2020). Unicefin kestävän kehityksen tavoit-

teena on poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja suo-

jella ympäristöä (Unicef 2021) ja samat arvot soveltuvat sellaisenaan myös urheiluseuran 

toimintaan. Työpajassa I kommentointiin aihetta seuraavasti: 

”Kyllähän me jo tehdään paljon, mutta ei se kyllä oikein muille näy mitenkään. Ei olla tajuttu 

kertoa siitä mitenkään.” 
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”Me ei olla sitä sukupolvea jolle koulussa opetetaan kestävää kehitystä, mutta meidän jä-

senet on, ne tietää tosi paljon ja on yksi niiden isoista arvoista.” 

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa on nostettu kestävän elämäntavan oppiminen 

ja omaksuminen keskeiseen asemaan (Opetushallitus 2014, 16). Aiheena kestävä kehitys 

on ollut ajankohtainen jo pitkään globaalisti mediassa sekä opetuksessa ja vaikutus alkaa 

näkymään nuorison asenteissa ja teoissa. Nuoret jäsenet arvostavatkin kestävää kehitystä 

enemmän kuin 25-50-vuotiaat joihin kohdeorganisaation päätoimiset työntekijät ja johto 

kuuluvat. Työntekijäkyselyn avoimesta kysymysestä, jossa pyydettiin nimeään strategiasta 

tunnistetut asiat, kuusi prosenttia vastauksista nimettiin kestävään kehitykseen, mutta hal-

lituksesta kukaan ei nimennyt aihetta. Uudelle jäsenelle tai nuorelle työntekijälle voi kestävä 

kehitys olla henkilökohtaisena arvona juuri se ratkaiseva tekijä tuleeko toimintaan mukaan 

vai ei. Henkilökohtaisten arvojen linkittyessä yrityksen arvoihin, lisää se sitoutumista työ-

tehtäviin ja organisaatioon (Luukka 2020). Havainnoinnin etuna on mahdollisuus päästä 

seuraamaan todellista tilannetta jossa aihetta käsitellään. Lisäksi havainnoin yhteydessä 

voidaan yksittäistä termiä verrata henkilöiden henkilökohtaisiin käsityksiin ja merkitysmaa-

ilmaan. (Juuti & Puusa 2020, Havainnointi organisaatiossa.) Tutkimuksessa nousi esille että 

eri henkilöiden ja ryhmien kesken termillä yritysvastuu nähdään eri merkityksiä. Lisäksi ter-

min osalta keskusteluissa oli vaikeuksia tuoda esille mitä sillä tarkoitetaan ja aihe nähtiin 

vain kestävän kehityksen kannalta. Havainnoin kautta kävi ilmi, että jokaiselle toimijalle ter-

millä on oma merkityksensä ja jokainen toteuttaa sitä eri tavoin.  

 

Kuvio 15. Työtekijöiden strategiasta mieleen tulevat asiat 

 

Avoimet vastaukset - työntekijät

a Yhdessä onnistuen yksilöllisesti (arvo)

b Monipuolinen liikuttaja (arvo)

c Onnellisuus (arvo)

d Menestys = liikunta (arvo)

e Laatu (ydin)

f Johtaminen (tukipylväs)

g Osaaminen (tukipylväs)

h Vuorovaikutus (tukipylväs)

i Kestävä kehitys (tavoite)

j Oma halli (tavoite)

k Riskit (tavoite

l Verkostoituminen (tavoite)

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

a b e g c j f h i k l d
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Hallituksen osalta selkeimmin vastauksista nousee esille arvo yhdessä onnistuen yksilölli-

sesti (kuvio 16). Arvo pitää sisällään useita asioita, kuten vähävaraisten yhtäläinen mahdol-

lisuus harrastamiselle kohdeorganisaatiossa, erityisliikkujien kilpa- ja harrasteliikuntatar-

jonta ja yhdenvertaisuus. Oletettavaa on että arvon sisältämät teemat ovat lähellä myös 

hallituksen henkilökohtaisia arvoja. Hallituksen vastauksista ei kuitenkaan nouse esille ta-

voitteet joista merkittävin on oman hallin rakentaminen, mutta myös verkostoituminen ja 

riskien hallinta jotka suurimmaksi osaksi ovat hallituksen vastuualueella. Kuten myös yritys-

vastuu, sisältäen kestävän kehityksen.  

 

 

Kuvio 16. Hallituksen strategiasta mieleen tulevat asiat 

 

Työntekijöiden työpajan keskusteluissa osattiin myös tunnistaa epäkohtia. Yhtenä esimerk-

kinä jäsenpalvelupolun ongelmakohtien tunnistaminen, kuten epäselvyys kuka hoitaa asian 

loppuun ja kenellä on vastuu. Työpajassa myös osattiin nostaa esille toimivia malleja kuten 

samanlaiset yhtenäiset tiedotustavat eri joukkueiden kesken, ja keskustelun lomassa konk-

retisoituikin vuosien aikana kehitettyjen toimintatapojen merkitys laadukkaan toiminnan tar-

joamisessa työntekijöiden itse havaitessa kehityksestä saadun hyödyn. 

”Toimintamallien yhtenäistäminen on ollut hyvä edistys mitä ei olla aiemmin huomattu. 

Joukkueilla on samanlainen tapa toimia esimerkiksi kalenteri nettisivuilla ja tiedottamisen 

tapahtuessa What’s Upin kautta. Sähköpostitse ei juurikaan viestitä. Voimistelijan vaihta-

essa joukkuetta, säilyy sama tapa toimia. Tärkeää että pitää toimintamallista kiinni.” 

Avoimet vastaukset - hallitus

a Yhdessä onnistuen yksilöllisesti (arvo)

b Monipuolinen liikuttaja (arvo)

c Onnellisuus (arvo)

d Menestys = liikunta (arvo)

e Laatu (ydin)

f Johtaminen (tukipylväs)

g Osaaminen (tukipylväs)

h Vuorovaikutus (tukipylväs)

i Kestävä kehitys (tavoite)

j Oma halli (tavoite)

k Riskit (tavoite

l Verkostoituminen (tavoite)
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Yksi vanhempien kestoaihe on ollut tietoähky. Monikaan ei pidä sähköposteista koskien 

lapsen harrastusta kesken työpäivän. (Niemi 2020). Tiedon ollessa saatavilla sovitussa pai-

kassa, voi jokainen lukea tiedon hetkenä mikä itselle on toimivin. Työpajan hyötynä voidaan 

nähdä olevan asian esille nostaminen ja konkretian esittäminen. Näin jokainen ymmärsi 

miten he ovat itse kehittäneet organisaation toimintaa haluttuun suuntaan ja siten edistä-

neet strategiaa.  

4.3 Yrityskulttuurin merkitys 

Yhtenä strategian toimeenpanon suurimpana ongelmana voidaan pitää vääränlaista yritys-

kulttuuria. Yrityskulttuuri ratkaisee strategian toteutumisen kohtalon, joten toimeenpanon 

onnistuminen edellyttääkin oikeanlaista kulttuuria. Kulttuurin vaikuttavat tekijät esiintyvätkin 

joko päivittäisen toiminnan ja muutosten esteinä tai edistäjinä. (Pietilä 2015, 16.) Päivittäi-

nen toiminta muodostuu sen mukaisesti, miten asiat on tapana tehdä, ja miten toimitaan 

kun kukaan ei ole näkemässä, eli toimintaa joka tapahtuu näkymättömissä (Luukka 2020; 

Pietilä 2015, 16). Mikäli halutaan muutosta, tulee päivittäistä toimintatapaa muuttaa. Työn-

tekijöiden pitää uskaltaa kokeilla, ja johdon tulee sallia kokeileminen. Kulttuurin tulee tukea 

ja kannustaa innovatiiviseen toimintaympäristöön, muuten strategialla ei ole edellytyksiä 

toteutua. (Luukka 2020; Maula 2016.) Työpajoissa nousi esille lupa tehdä virheitä sekä luot-

tamus työntekijöitä kohtaan. Työntekijät kommentoivat kulttuuria seuraavasti:  

”Hieno huomata että meillä on sellainen yrityskulttuuri jossa uskaltaa sanoa että mokattiin. 

Ideat saa jalostua rauhassa kun kukaan ei piikittele ja huomauttele.” (työntekijä) 

”Kaikki tekee virheitä ja virheet pitää pystyä myöntämään. Avoin keskusteluilmapiiri tukee 

hyvän itsetunnon rakentumista.” (hallitus) 

”Suomessa yleensäkin huono stigma kehityskeskusteluilla vaikka juuri ei pitäisi olla.” (halli-

tus) 

”Tykkään tosi paljon että meillä saa mokata. Ja esimiehet myös toistaa ja hokee että saa 

mokata. Annetaan kokeilla ja kannustetaan kokeilemaan uusia ideoita. Mutta on tosi vaikea 

johtaa kulttuuria jossa saa mokata kun pitää varoa tarkasti mitä uskaltaa sanoa ettei heti 

tyrmää ja tuomitse. Ja kyllähän mokaajallekin ensimmäiseksi tulee mieleen että mitä olisi 

voinut tehdä paremmin, ja pitääkin muistuttaa myös itseään (esimiehenä) että kaikesta ei 

tarvitse huomauttaa. Ja opettelee antamaan palautteen myöhemmin.” (työntekijä) 

”Kaikissa yrityskulttuureissa ei saa mokata. Siis aika useassakaan ei saa. Jotenkin pitäisi 

saada ylläpidettyä tätä kulttuuria.” (työntekijä) 
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Strategian toimeenpanon onnistumisen osalta oleellista on oikeanlainen yrityskulttuuri; yri-

tyksen sanomattomat käyttäytymissäännöt jotka määrittelevät mikä on kannustettavaa, 

mikä ei ole, ja mikä on hyväksyttävää, ja mikä ei. Kaikki lähtee yhteisesti jaetutuista arvoista 

jotka ovat yrityskulttuurin keskiössä, eli kun kulttuuri on linjassa työntekijöiden arvojen, tar-

peiden ja pyrkimyksen kanssa, on strategian edistäminen yhteinen tavoite. (Rinne 2020; 

Groysberg ym. 2018, 4-5.) Luottamus, kuulluksi tuleminen ja itselle tärkeiden asioiden 

eteenpäin vieminen motivoi henkilöstöä yhteisten päämäärien eteen. Tällöin yhteisö luo 

energiaa kohti yhteistä tarkoitusta ja siten edistää organisaation menestystä. (Groysberg 

ym. 2018, 5.)  Työapajassa käydyssä keskustelussa nousee esille työntekijöiden näkemä 

hallituksen rooli jonka nähdään olevan ohjaava ja resurssia tarjoava, eikä määräilevä. Hal-

lituksen roolista kommentointiin työntekijöiden työpajassa seuraavasti:  

”Tärkeä kunnioittaa niitä jotka tekevät työtä ammatikseen. Hallituksen jäsenethän evät tee 

tätä työtä ammattinaan eikä (heillä) osaamista ole.” 

”Me tarvitaan ihmisiä jotka pystyy ajattelemaan pidemmälle, eikä vain keskittymään tähän 

hetkeen. Kriitikkona toimiminen ja päällepäsmäröinti ei ole johtamista, sen sijaan työnteki-

jöitä pitää osata ohjata oikeaan suuntaan.”  

”Tärkeää että hallitus ymmärtää että tämä on urheiluseura, joka toimii tässä ympäristössä 

ja yritysmaailma on eri. En usko että kukaan (hallituksen jäsenistä) tykkäisi siitä että mä 

tulisin neuvomaan miten (hänen) työ tulee tehdä ”  

Myös organisaation roolien selkeys nousi esille työntekijöiden keskustelussa: 

”Yrityskulttuurissa nousee tärkeäksi ennakoiva toiminta. Niin että jokainen on omalla tahol-

laan askeleen edellä. Hallitus osaa ajatella jo seuraavaa ja seuraavaa koronakriisiä, esi-

miehet tietää jos joku ei suoriudu töistään tai ne jotka ovat etulinjassa ja palvelevat jäseniä 

tietävät miten toimia”.  

”Olisi tärkeää että tapahtuu mitä tahansa niin työntekijöillä on luottamus että hallitus on 

miettinyt asioita jo etukäteen.”  

”Niiden (hallituksen) vastuulla on suuret linjat, me toimitaan organisaatiossa. Jotta voidaan 

tarjota laadukasta valmennusta pitää työntekijöillä olla selkeänä mitä häneltä odotetaan.” 

”Urheiluseuroissa on tärkeää että työntekijät tietävät kuka heitä johtaa ja kuka toimii esimie-

henä. Ei niin että esimiehenä toimii ”hallitus”.” 

Korkeamman luottamuksen organisaatioissa on havaittu yli 100 prosenttia enemmän ener-

giaa työpaikalla, 76 prosenttia enemmän sitoutuneisuutta, 74 prosenttia vähemmän stressiä 

ja 29 prosenttia enemmän tyytyväisyyttä omaan elämään, verrattuna organisaatioihin joissa 
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luottamusta ei ole. Henkilöiden korkeamman oksitosiinitason on todettu lisäävän yhteistyötä 

ja ryhmätyöskentelyä. Eri johtamistilanteet voivat nostaa työntekijöiden oksitosiinitasoja: 

huippuosaamisen tunnistaminen, positiivisen stressin luominen, suunnan antaminen miten 

työt tehdään, työn muokkaamisen mahdollistaminen, tiedon laaja jakelu, tarkoituksellinen 

verkostojen rakentaminen, henkilön kehittymisen mahdollistaminen ja haavoittuvaisuuden 

osoittaminen. Johto voi lisätä luottamusta asettamalla organisaatiolle selkeät tavoitteet, tar-

joamalla tarvittavat resurssit ja tämän jälkeen pysymällä itse sivussa. (Zak 2017.)  

Usein mielletään että urheiluvalmentajan työ on helppoa ja mielekästä hauskanpitoa. Val-

mentajan tehtävänä kuitenkin on opettaa lajitekniikkaa, nostaa fyysistä valmiutta sekä opet-

taa tärkeitä elämäntaitoja: ryhmässä toimimista, pettymyksiä, toisten kunnioittamista, tavoit-

teellista elämänasennetta, terveellistä ruokavaliota jne. Lista on pitkä. Ja tähän kun lisätään 

psykologiset taidot, arvojen merkitys, valmentajan itsensä kehittäminen ja lajin kehityksen 

seuraaminen, niin voidaan puhua asiantuntijatyöstä. (Niemi 2020). Ympäristön ja elämän-

tapojen muuttuessa (Koski & Mäenpää 2018, 30), nousee luottamus, sitoutuneisuus ja psy-

kologinen turvallisuus tärkeään rooliin organisaatiossa jotta organisaatio pystyy toimimaan 

resilienttinä, eli muutoskykyisenä (Yliviitala 2019, 5-7). Organisaatio kykenee olemaan re-

silienssi ja ennakoimaan muutoksia sekä havaitsemaan muutoksen tuomia mahdollisuuksia 

mikäli organisaatiossa hyväksytään ajatus ympäristön jatkuvasta muutoksesta ja mikäli or-

ganisaatiolla on kykyä kokeilla uusia toimintatapoja (Nieminen ym. 2017, 17-18).  

Organisaation arvot 

Arvoa ei voi sijoittaa yksistään johonkin tiettyyn tieteenalaan ja arvoa onkin tutkittu paljon 

muun muassa taloustieteissä, psykologiassa, antropologiassa ja filosofiassa (Jalonen, Hal-

tia, Tuominen & Ryömä 2017, 16). Yrityskulttuurin rinnalla, yhtä tärkeässä roolissa on arvot. 

Niin organisaation arvot kuin henkilöiden arvot. Arvot nousivat tärkeään rooliin myös työn-

tekijöiden keskusteluissa korostaen arvojohtamisen merkitystä. Keskusteluissa painotettiin 

konkreettisia tekoa puheen ja yleistämisen sijasta.  

”Arvot on meidän arvot, eikä yleistä jargonia. Ne on hyvät.” (työntekijä) 

”Noi arvot, on meidän arvot, niitä ei selkeästi ole kopioitu joltain toiselta. Aika hienoa että 

ollaan onnistuttu luomaan omat oikeanlaiset ja toimivat arvot.” (työntekijä) 

Perinteisesti urheiluseurojen vastuulla on ollut myös kasvattaminen ja siten arvojen merki-

tys ja vaikutus on merkityksellinen seurojen jakaessa arvoja ja toimintatapoja toimijoille. 

Tänä päivänä kuitenkin ollaan hyvin kriittisiä ja osataan vaatia oikeita, itselleen sopivia ar-

voja. Urheiluseura on erinomainen kasvualusta niin urheilijalle, työntekijälle sekä vapaaeh-

toistoimijoille, mutta tänä päivänä ei riitä pelkästään lajin tarjoaminen vaan vastuullisuus, 
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ympäristöteot ja yhteiskuntavastuu nousevat harrastamisen rinnalla entistä tärkeämmäksi. 

(Näköaloja huomisen seuratoimintaan, 2021.) Seurojen mielestä tasa-arvon ja suvaitsevai-

suuden sekä luonnonkuormittamisen vähentäminen nimettiin tärkeäksi omassa toimin-

nassa. Myös muuta kieltä kuin valtakieltä puhuvien huomioimiseen paneudutaan seuroissa 

nykyään enemmän kuin aiempina vuosina. (Koski & Mäenpää 2018, 37.) 

Viimeaikoina on ollut viitteitä siitä että työntekijän rooli ja merkitys arvonluonnissa on jäänyt 

asiakkaille tuotettavan arvonluonnin jalkoihin vaikka työntekijän roolille tulisi antaa samalla 

tavalla huomiota. Työn ollessa mielekästä sitoutuu työntekijä työhön, työn laatu paranee ja 

sitä kautta myös taloudellinen tulos paranee, nousee esiin uusia ideoita ja mahdollistetaan 

muutos. (Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä 2018, 27.) Kyselyn avulla haluttiin tar-

kastella myös sitä, missä määrin arvot tunnistetaan. Tulokset osoittavat, että kohdeorgani-

saation arvot tunnetaan jokseenkin hyvin tai erittäin hyvin eikä eroa ole havaittavissa kyse-

lyryhmien kesken (kuvio 17). Vastaukset olivat hyvin yhtenevät. Tutkimuksessa ei selvitetty 

osallistujien henkilökohtaisten ja organisaation arvojen kohtaamista, ovatko ne yhtenevät. 

 

 

Kuvio 17. Arvojen tunnistaminen 
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4.4 Strategia osana omaa toimintaa 

Työntekijöiden strategiatyöhön osallistumisesta tehtyjä tutkimuksia on vähän. Viime aikoina 

on ilmestynyt tutkimuksia joissa keskitytään ylimmän johdon lisäksi myös keskijohtoon. 

(Pietilä 2015, 52.) Strategiatutkimuksen keskittyessä johdon näkökulman ymmärtämiseen 

tuetaan myös samalla johdon roolia strategian omistajina vaikka viimeaikaisissa tutkimuk-

sissa ylhäältä-alas -strategiaprosessia on kyseenalaistettu (MacCabe 2010, 170). Yhdessä 

tutkimuksessa Mantere ja Vaara (2008, 10-13, 19-38) tutkivat kahdessatoista, pääasiassa 

suomalaisissa ja myös muissa pohjoismaisissa, organisaatiossa tehtyä strategiatyötä. Tut-

kimuksessa keskityttiin miten strategiaprosessi oli ymmärretty ja mitä rooleja organisaation 

jäsenillä oli. Tutkimuksessa nousi esille että kahdeksassa organisaatiossa ylin johto rajoitti 

muiden työntekijöiden osallistumista strategiatyöhön. Tutkimuksen mukaan myös yhtei-

sissä työpajoissa nousi esille ilmiö jossa työntekijät vastustivat johdon strategian omista-

mista ja työntekijöiden poissulkemista strategiatyöstä. Mikäli työpajoissa esiintyy johdon 

vastustusta, ei myöskään ilmene osallistumista. 

Kohdeorganisaation työntekijöistä 65 prosenttia kuvasi strategiatyön olevan ylhäältä-alas 

ohjattu eikä omaa roolia nähty strategiatyössä (kuvio 18). Strategian tuntemisen osalta noin 

puolet työntekijöistä tuntee strategian erittäin hyvin tai hyvin ja puolet heikosti. Kuitenkaan 

kukaan ei vastannut ettei tunne strategiaa ollenkaan. Hallituksen jäsenistä kaikki näkivät 

oman roolin merkittävänä, samoin strategian tuntemisen, mikä toisaalta on ristiriidassa sen 

kanssa ettei hallitus nimennyt kyselyssä organisaatiolle asetettuja toimenpiteitä, eli tavoit-

teita ollenkaan.  
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Kuvio 18. Strategiaprosessiin osallistumisen näkökulmat 

 

Strategian muodostamisen ei tänä päivänä enää tulisi olla pelkästään johdon vastuulla. 

Työtä tulisi tehdä organisaatiossa, koko organisaation voimin. Osallistuminen strategian 

muodostamiseen ja päivittämiseen edesauttaa työntekijöitä ymmärtämään strategian, sii-

hen tehdyt muutokset ja syyt tehdyille muutoksille. Työntekijöiden kesken vallitessa yhte-

nevä käsitys, on strategialla myös paremmat edellytykset toteutua. (Maula 2016.) Suurin 

osa työskentelystä tulee ”selkärangasta” ja kuten kommenteista voi huomata niin osaa stra-

tegiasta toteutetaan sen enempää ajattelematta. Osa ei tunnistanut mihin heidän oma toi-

mintansa perustuu, tai milloin strategia on jalkautunut heidän kohdallaan. Oletettavasti 

osaaminen, tai tekeminen perustuu osittain hiljaiseen tietoon joka on kertynyt vuosien ai-

kana. Ja tämä hiljainen tieto on tärkeää ja arvokasta osaamispäämäärää. Haasteena tule-

vaisuudessa onkin miten toimeenpano onnistuu moninaisen osallistujajoukon kanssa huo-

mioiden henkilöiden eri osaamis- ja ymmärrystasot.  

”Aika hienoa, on se miten paljon me tehdään jo, sitä ei tiedosta että tämä on strategiaa 

mutta (strategia) on kuitenkinkin jalkautunut mieleen ja tiedostamatta tekee asioita mitä 

strategiassa on.” (työntekijä) 
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”Vaikka tuntuu että hallitus on kaukainen kun niitä ei näe, mutta strategian kautta tajuaa 

että ollaan kuitenkin lähellä.” (työntekijä) 

Yllä olevasta keskustelusta voidaan poimia kaksi eri asiaa. Työntekijät toimivat strategian 

mukaisesti tiedostamatta asiaa sen kummemmin. Eli voidaan sanoa että strategia on aina-

kin osittain läsnä päivittäisessä työssä. Mutta toisaalta taas työntekijän viimeinen kommentti 

kuvaa vallitsevan olosuhteen: hallitus tekee strategian ja työntekijät toteuttavat sitä. Tavoi-

teltavampaa olisi että työntekijät tuntevat strategian myös heidän omakseen, yhteisesti luo-

duksi strategiaksi. Siten kohdeorganisaation hallituksen roolia strategian toimeenpanemi-

sen osalta olisi hyvä pohtia. Hallitusten tulisi tarkastella tukeeko organisaation johtamiskäy-

tännöt strategian toteutumista, ja samalla toimia strategiatyön edistäjänä haastamalla niin 

omaa kuin alemman johdon toimintaa uudistumaan (Tuomi & Sumkin 2017). Kohdeorgani-

saation strategian nähtiin selkeyttävän tavoitteita hyvin. Se nähtiin sopivana ja erittäin sopi-

vana organisaatiolle (kuvio 19).  

 

Kuvio 19. Strategian käytettävyys  

 

Aiemmin toimintaympäristö on ollut vakaa ja moni organisaatio onkin rakennettu toimimaan 

vakaassa ympäristössä jolloin sääntely on saattanut nousta isoon rooliin ja hallinto muo-

dostunut raskaaksi kun nopeita muutoksia tai päätöksiä ei ole tarvinnut tehdä. Tämä on 

tehnyt yrityksistä jäykkiä eikä nopeat muutokset ole mahdollisia vaikka ympäristö muuttui-

sikin nopeasti ympärillä. Nopeasylisessä ympäristössä johdon tulisi hellittää otettaan ja an-

taa organisaatiolle vapaus toimia ja siten antaa organisaation muuttua joustavamaksi toi-

missaan ja mahdollistaa mukautuminen myllerryksen keskellä. Kompleksisessa ympäris-

tössä tulee johdon keskittyä määrittelemään määränpää, mihin organisaation halutaan 
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pyrkivän, ja antaa organisaation päättää miten määränpää saavutetaan. (Esser 2021). An-

nettaessa organisaation kokeilla rohkeasti uusia asioita, tulee myös vääjäämättä epäonnis-

tumisia (Maula 2016), mutta näin myös mahdollistetaan oppiminen alhaalta ylöspäin (Esser 

2021). Epäonnistumista tulee oppia ja olla valmis vaihtamaan suuntaa, edellyttäähän muu-

tos oppimista – uuden omaksumista ja kykyä luopua vanhasta (Maula 2016). 

4.5 Moninaisen ympäristön vaikutus 

Viime vuosikymmenien aikana yhteiskunnasta on tullut monikulttuurisempi samalla kun eri 

kulttuuritaustaisten henkilöiden määrä on kasvanut (Suomen virallinen tilasto, Väestöra-

kenne 2019, 2020). Vapaavalintaisissa kysymyksessä millaisia asioita SC Vantaan strate-

gia sisältää, nousi vastauksista ”tasa-arvo” ja ”yhteisöllisyys” määrällisesti eniten esille. Yksi 

seuran arvoista on Yhdessä onnistuen yksilöllisesti joka pitää sisällään mahdollisuuden har-

rastaa haluamallaan tasolla kilpa- tai harrastevoimistelua, monikulttuurisuuden sekä erityis-

liikkujien osallistumismahdollisuuden. Vastauksista 17 prosenttia työntekijöiden luettele-

mista vastauksista voidaan luokitella tämän arvon alle, sekä 38 prosenttia hallituksen luet-

telemista asioista. Kyseinen arvo koetaan selkeästi tärkeäksi aiheeksi omassa elämässä 

niin työntekijöiden kuin hallituksen osalta.  

Henkilöillä on erilaisia motiiveja olla mukana toiminnassa. Osa tekee työkseen, osa vapaa-

ehtoisena ja osa oman toimen tai opiskelujen ohella. Ja myös vapaaehtoisilla oli erilaisia 

motiiveja olla mukana. Työpajaan osallistuneita hallituksen jäseniä eniten kiinnostivat ai-

heet joita he tekevät työkseen ja siten kokevat voivansa antaa omaa osaamistaan. Osalle 

itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen oli mukana olemisen taustalla. Ohessa hallituksen 

työpajassa käytyä keskustelua: 

”Tekemisen pitää olla konkreettista.” 

”Näyttää että on erilaisia motivaatioita olla mukana, osa  on kiinnostuneempi aiheista joita 

tekee omassa työssään ja aihe on tuttu, kun taas osa valitsee sen mukaan mikä on uutta 

eikä nimenomaan valitse sitä mitä tekee työkseen.” 

”Tässä kyllä huomaa että osa on enemmän kiinnostunut siitä mitä tekee työkseen, mutta 

osa on kiinnostuneempi taas juuri siitä mitä ei kohtaa työssään.” 

Johtaminen on noussut tärkeään rooliin myös urheiluseuroissa viime aikaisten nopeiden 

muutosten, yhteiskunnallisten huolenaiheiden (Lehtonen & Stenvall 2021, 1; Aarresola 

2020, 4; Dowling 2018, 3-4) tai mainekriisien kuten sotkut Fédération Internationale de 

Football Association:ssa (FIFA) ja Venäjän doping skandaalin vuoksi (Dowling 2018, 3-4). 

Urheilujärjestöjen ja -seurojen ei enää nähdä olevan ”turvassa” ja kriisit voivat olla 
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globaaleja, kansallisia, paikallisia tai yksilöllisiä (Dowling 2018, 3-4.) Terminä johtaminen 

on  kuitenkin hyvin laaja. Kansainvälisesti johtamisesta käytetään termejä governance, ma-

nagement ja leadership ja eri termeille on tutkimuskirjallisuuteen muodostunut omat koulu-

kuntansa. (Keskuskauppakamari 2021; Aarresola 2020. 5.) Käsitteiden hallitseminen auttaa 

ymmärtämään mistä johtamisessa on kyse.  

Governance tarkoittaa hallitsemista ja hallintoa (Aarresola 2020, 5). Kuten yritysmaail-

massa, myös urheiluseuroissa sillä tarkoitetaan: miten hallintoa sovelletaan organisaa-

tiossa, miten luodaan raamit toiminnalle ja sille miten päätöksiä tehdään (Dowling 2018, 3). 

Management-termiä tarkoitetaan yleensä kun puhutaan johtamisesta, eli asioiden johta-

mista, eli käsittelyä, hoitamista ja hallintaa (Aarresola 2020, 6), tai prosessiosaamisesta ja 

numeroiden ymmärtämisestä (Ammattijohtaja 2021). Leadership-termillä viitataan usein 

johtajuuteen tai ihmisten johtamiseen, esimerkiksi johtamistyyliin tai johtajan piirteisiin ja 

käyttäytymiseen (Aarresola 2020, 6). 

Urheiluseurojen haasteena on johdon kiinnostus pelkästään management-johtamisesta. 

Käytännössä management-johtaminen urheiluseurassa tarkoittaa että yritysmaailmasta 

tuodaan toimintamalleja seuraan. Keskittymällä pelkästään management-osaan johtami-

sessa saadaan seuran toimintaa kehitettyä (Aarresola 2020, 7), mutta yksistään se ei riitä, 

vaan tarvitaan myös leadership-osaamista (Ammattijohtaja 2021). Pitämällä management-

johtamista yksistään tärkeänä jää johdon vaikutukset pitkällä tähtäimellä heikoiksi. Tämän 

tyyppisessä johtamisessa henkilöstö ei tunnista mitä tavoitteita kohden heidän halutaan 

pyrkivän, etenemisen seuranta jää tekemättä ja ihmisten välinen kommunikointi ei toimi. 

Johtamisessa on kyse kokonaisuudesta: yhden osa-alueen osaaminen ei riitä hyvään joh-

tamiseen. (Aarresola 2020, 7.) 

4.6 Erilaisten keinojen hyödyntäminen 

Miten strategia, ”sotasuunnitelma”, jalkautetaan organisaatioon niin että kaikki ymmärtävät 

”sotia” samalla tavalla. Ennakoimattomuus ja kompleksinen ympäristö, jossa asiat ja ilmiöt 

vaikuttavat joskus odottamattomastikin, haastavat nykyjohdon. Nykyisessä nopeasykli-

sessä, epävakaassa ja digitaalisessa ympäristössä, strategiatyö menestyy ottamalla koko 

organisaatio mukaan sekä toimimalla ketterästi ja kokeilemalla (Maula 2016).    

Tutkimuksen aikainen työpajatyöskentely oli ensimmäinen kerta kun strategiaa jalkautettiin 

työpajatyöskentelyn keinoin. Ottamalla käyttöön eri strategiatyökaluja voidaan keskustelua 

mahdollistaa ja rajata paremmin, sekä ohjata saman asian äärelle (Einola 2018, 34-39.) 

Myös työpajoissa keskustelu ajautui laidasta laitaan, ja keskustelun konteksti saattoi jokai-

sella olla eri, yhden keskustellessa omasta näkökannasta, toisen koko organisaation, 
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samalla kun joku keskittyi yksityiskohtiin kun taas toinen kokonaisuuteen. Työkalua käyttä-

mällä, learning cafe tässä tutkimuksessa, keskustelu saatiin pidettyä aiheessa.  

Kuten monessa yrityksessä myös urheiluseuroissa korostuvat tämän päivän ajanhallinnan 

haasteet: kiireen tuntu, aikataulujen yhteen sovittaminen, keskeytykset ja priorisointihaas-

teet. Usealla urheiluseurassa toimivalla on päivisin oma päätyö tai opiskelu, ja illalla ohjaa-

mistyö seurassa joten aikataulujen yhteensovittaminen on vaikeaa. COVID 19 -viruksen 

myötä teknologia muutti myös urheiluseurojen työnteon tapoja. Jatkossa tulee myös strate-

gian toimeenpanossa kehittää uudenlaisia tapoja, ja nähtäväksi jää miten eri strategiatyö-

kalut toimivat mm. Teams-tapaamisessa. Yleisesti kuitenkin koettiin että fyysinen tapaami-

nen ja asioiden muistiinkirjoittaminen oli toimivaa. 

”Vaikea kirjoittaa yksistään, mutta kun puhutaan niin asiat aukenee eri ihan tavalla. Tämä 

toimi hyvin työpajassa kun siinä oli molemmat.” 

Osa työntekijöistä työskentelee päätoimisena, tavaten toisiaan viikoittain, keskustellen ja 

kehittäen omaa työskentelyään sekä seuran toimintoja. Osa työskentelee osa-aikaisesti, ja 

osa on vasta työskentelyn aloittaneita. Osalle työntekijöistä laadukkaan toiminnan tarjoami-

nen ja jäsenten kohtaaminen ystävällisellä asenteella on riittävää. Kun osan kanssa voidaan 

pohtia seurantamittareita ja tavoiteasetanta sekä vaikeasti hahmoteltavampia asioita kuten 

yritysvastuuta.  

Työntekijöiden työpajassa yritysvastuun osalta ekologisuus nousi enimmäkseen esille, 

vaikka alustuksessa nimenomaan painotettiin myös sosiaalisen ja taloudellisen kannan 

huomioimista myös. Myös kyselen avoimessa kysymyksessä kestävän kehityksen rooli ko-

rostui. Työntekijöiden vastauksista 6,2 prosenttia voitiin luokitella yksistään kestävän kehi-

tyksen alle. Hallituksen vastauksista ei yhtään. Tulosten analysoinnissa ja kuvioissa yritys-

vastuu termin sijasta käytettiin termiä kestävä kehitys jotta voidaan havainnollistaa parem-

min vastausten suuntautumista. Yritysvastuun ollessa terminä vaikeasti hahmotettava, voi 

strategian toimeenpano onnistua paremmin mikäli työntekijät hahmottavat käsitteet oikein. 

Luultavasti tämä vaatii konkretisointia ja menetelmiä jolla hahmottamista ja toteuttamista 

edistetään.  

Vaikeasti hahmotettavasta kestävästä kehityksestä, tai yritysvastuusta, tai yhteiskuntavas-

tuusta on loppujen lopuksi kyse arkisista asioista. Kestävästä kehityksestä tai yritysvas-

tuusta puhutaan paljon tänä päivänä, mutta sen hahmottaminen voi kuitenkin olla usealle 

vaikeaa. Mikä sinänsä on ymmärrettävää, aihepiiri on laaja ja monimutkainen hiilidioksidi-

päästöistä ja luonnonvarojen kulutuksesta henkilöstön hyvinvointiin. Yleisesti yritysvas-

tuulla tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa, organi-

saatiot tekevät enemmän kuin laki vaatii. Ekologinen vastuu on tunnetuin, ympäristötekoja, 
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kierrätystä ja päästöt. Nämä tunnistaa jokainen. Vähemmän tunnettu on sosiaalinen vastuu 

joka tuloerojen huomioimisen lisäksi näkyy urheiluseurojen toiminnassa mm. työntekijöiden 

hyvinvoinnissa, eriarvoisuuden vähentämisessä ja monimuotoisessa, esimerkiksi monikult-

tuurisessa ja rekrytoinnissa. Lisäksi hahmottamista voidaan edistää jakamalla aiheet sel-

keisiin osiin esimerkiksi ekologisuus, sosiaalisuus ja taloudellisuus. Näin voidaan välttää 

jumittuminen pelkästään ekologisuuden ympärille.   

Usein johdon tapa toimeenpanna strategiaa on perinteinen, jalkauttaa ylhäältä alas, ja 

vaikka johto tunnistaa tarpeen muutokselle, silti jatketaan vanhalla totutulla johtamismallilla 

(Tuomi & Sumkin 2017). Kulttuurin kautta johdettaessa on ideana muuttaa johdon rooli hie-

rarkkisesta johtamisesta, kulttuurin johtamiseen ja kulttuurin kautta johdettuun liiketoimin-

nan johtamiseen. Johdon tehtävänä on keskittyä kulttuuriin, onhan se läsnä toiminnassa 

koko ajan. Toisin sanoen, esimiestyön voidaan nähdä olevan palveluammatti, jossa esimie-

hen tehtävänä on tukea työntekijöitä tulosten savuttamisessa, tukemalla ja poistamalla es-

teitä ja mahdollistaen ympäristö jossa työntekijät voivat tehdä sitä mitä parhaiten osaavat 

(Tarkka 2018, Urpelaisen mukaan; Maula 2016; Rossi 2015, 14-20). Karismaattinen johtaja 

pystyy johtamaan joukkoja menestykseen, mutta arvopohjaisella johtamisella on mahdol-

lista päästä vielä pidemmälle. (Rossi 2012, 2-5). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET  

5.1 Johtopäätökset ja tutkimuksen laadun arviointi 

Strategian toimeenpaneminen urheiluseurassa voi olla haasteellista moninaisen toimijajou-

kon ja erityisen toimintaympäristön vuoksi, mutta mikäli näistä seikoista vallitsee ymmärrys, 

ja lisäksi strategia on helposti ymmärrettävä, on toimeenpanon onnistuminen mahdollista. 

Johdon rooli strategiatyössä on kuitenkin oleellinen. Johdon tulee tehdä strategiasta ym-

märrettävä, asettaa selkeät tavoitteet ja pilkkoa strategia mitattaviksi ja helposti johdetta-

viksi toiminnoiksi, lisäksi huolehtia että jokaisella toimijalla on ymmärrys omasta roolista 

strategisessa tahtotilassa. (Noppa 2020.) 

Kohdeorganisaation strategian toimeenpanoa tutkittiin ensimmäistä kertaa tällä tutkimuk-

sella. Tutkimustuloksilla saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja samalla myös kohdeor-

ganisaation strategiatyölle luotua merkitystä. Hallituksen rooli ja nykyinen ylhäältä-alas pää-

töksenteko strategiatyössä näkyi tuloksissa. Organisaation tahtotilana on luoda strategia-

orientoitunut organisaatio jossa strategia on osana joka päiväistä työskentelyä (Niemi 

2020), ja mikäli tähän halutaan päästä tulee hallituksen ja operatiivisen johdon rooleihin ja 

työnjakoon sekä strategiaymmärrykseen kiinnittää huomiota. Tutkimuksen päätutkimusky-

symykseen, kuinka toimeenpanna visuaalisesti kuvattu strategia moninaisessa ympäris-

tössä niin että kaikki ymmärtävät strategian samalla tavalla, voidaan vastata usean tekijän 

kautta. Vastaukseen vaikuttaa niin tutkimuksen tulokset kuin tietopohjan kautta saatu tieto.  

Yleensä strategiset kysymykset koskettavat yritysten ylintä johtoa, mutta on tärkeää tiedos-

taa ettei tämä yksistään riitä. Myös keskijohdon on ymmärrettävä organisaation strateginen 

suunta. Keskijohdon tulee myös tietää miten ylin johto tukee keskijohdon strategian jalkaut-

tamistyötä. (Johnson ym. 2011, 3, 10.) Urheiluseuroissa ylin johto useimmiten on hallitus ja 

toiminnanjohtaja, ja keskijohto päätoimisia työntekijöitä tai vapaaehtoistoimijoita. Ylimmän 

johdon rooli on tehdä strategiasta ymmärrettävä ja varmentaa että keskijohto ymmärtää 

strategian yhtenevästi. Parhaiten tämän onnistuu ottamalla henkilöstö strategiatyöhön mu-

kaan, ei vain jalkauttamiseen.      

Ja koska johtaminen ja kulttuuri ovat yhteydessä toisiinsa, on oikeanlainen organisaatiokult-

tuuri on yksi oleellisimmasta asioista strategian onnistuneessa toimeenpanossa (Groysberg 

ym. 2018, 4). Yrityskulttuurin osalta johdon roolina on ymmärtää millainen voimassaoleva 

kulttuuri on (Groysberg ym. 2018, 4), varsinkin urheiluseurassa jossa toimijat ovat taustoil-

taan erilaisia. Vallitseva yrityskulttuuri vaikuttaa strategian onnistumiseen, ja yrityskulttuuria 

on mahdollista hallita. Jotta sitä voidaan hallita, tulee johdon ymmärtää miten kulttuuri toimii 

ja vaikuttaa. Ymmärtäessään tämän, voi johto maksimoida kulttuurin arvon ja samalla 
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minimoida sen esiin nostamat riskit. (Groysberg ym. 2018, 4-5.) Strategian toimeenpanon 

yhteydessä voidaan vaikuttaa organisaation yrityskulttuuriin ja ohjata sitä samanaikaisesti 

haluttuun suuntaan. (Rinne 2020). Harvoin syynä toimeenpanon epäonnistumiselle on stra-

tegia, vaan organisaation kyvykkyys edistää muutosta organisaatiossa (Esser 2021; Beer 

2020, 1; Mohammadian 2017, 55-56), kuten strategisen johtamisen osaamisen puuttumi-

nen, tai johtamiskäytänteiden muuttumattomuus (Tuomi & Sumkin 2017), työntekijöiden 

vieraantuneisuus muutoksesta tai oikean hetken menettäminen (Esser 2021). 

Suurimmassa osassa isoja yrityksiä yrityskulttuuri, arvot ja periaatteet joiden mukaisesti yri-

tyksessä toimitaan, julkaistaan muun muassa yrityksen internetsivuilla. Isolla osalla julkis-

taminen tapahtuu kuitenkin mainosluonteisesti ja osalle yrityksistä onkin tärkeämpää omata 

ns. pörssiuskottavat arvot sen sijaan että olisivat yrityksen omat, itse määrittelemät ja yri-

tykselle sopivat (Luukka 2020; Guiso ym. 2013, 2) tai arvot jotka myös henkilöstö kokee 

omakseen. S&P 500 yrityksistä 80 prosenttia nimesi arvoiksi innovatiivisuus, ja 70 prosent-

tia rehellisyyden ja kunnioituksen (Guiso ym. 2013, 2). Suomessa vastaavasti suosituimpia 

arvoja ovat vastuullisuus, luotettavuus, tuloksellisuus ja asiakaskeskeisyys (Luukka 2020; 

Korhonen & Rantanen 2019). Luukka on luonut vuonna 2014 sivut arvomme.fi johon keräsi 

kaikkien suomalaisten pörssiyritysten arvot halutessaan kyseenalaistaa pörssiyritysten ar-

voja sekä toimintatavan jossa arvot arvotaan tai kopioidaan, tai että ne on luonut konsultti-

yhtiö joka ei ole määrittänyt niitä huolella ja kyseiselle yritykselle sopivaksi. Luukka käyttää 

esimerkkinä yleisesti käytettyä arvoa ”tuloksellisuus”, jossa yrityksen olemassaolon peruste 

on sen arvo, tai ”asiakaskeskeisyys”, jonka tulisi olla jokaisen yrityksen perusperiaate, toi-

mia asiakaskeskeisesti. (Luukka 2020.)  

Työntekijät eivät kuitenkaan tunnista yrityksen arvoja, arvoista työntekijöille 83 prosenttia ja 

johdolle puolet on tunnistamattomia (Kissconsulting 2016). Arvojen rooli on merkittävä. Tär-

keää on myös saada ymmärrys sekä organisaation että toimijoiden arvoista, ja siitä ovatko 

ne yhtenevät. Ja samalla tarkastella tukeeko organisaatiokulttuuri arvoja, vai ovatko arvot 

vain sananhelinää. Kulttuurin ollessa yhtenevä toimijoiden henkilökohtaisten arvojen ja tar-

peiden kanssa, saadaan organisaatio toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, eli to-

teuttamaan strategiaa (Groysberg ym. 2018, 4). Tutkimuksen tulokset osoittavat että koh-

deorganisaation arvot koettiin sopiviksi ja toimiviksi, ja ne tunnistettiin hyvin. Vaikka tutki-

muksessa ei tutkittu vastaajien henkilökohtaisia arvoja, voidaan päätellä organisaation ar-

vojen olevan hyväksytyt ja mahdollisesti yhtenevät vastaajien henkilökohtaisten arvojen 

kanssa.  

Tutkimuksen kolme apukysymystä asetettiin päätutkimuskysymykseen vastaamisen tueksi. 

Yhdellä apukysymyksellä haettiin vastausta miten toimeenpanna strategia niin että se ohjaa 
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toimintaa haluttuun suuntaa. Oleellista on ymmärrys toimintaympäristön vaikutuksesta stra-

tegiatyöhön, varsinkin urheiluseurojen oma erityinen toimintaympäristö - monimuotoinen 

yhteisö, arvoperusteinen toiminta sekä yleishyödyllinen toimintamalli (Turunen ym. 2020, 

2.) Mikäli toimintaympäristöä ei ymmärretä, ei strategiakaan tule onnistumaan, kuten ei 

myöskään mikäli organisaation kulttuuri ei tue strategiatyötä. Strategian toimeenpanon on-

nistumiseen vaikuttaa muuttuvan ympäristön ja moninaisen yhteisön lisäksi organisaatiossa 

vallalla oleva kulttuuri. Yrityskulttuurin merkitys onnistumisessa onkin oleellista.  (Maula 

2016; Rossi 2012, 2.) 

Strategiatyöskentelyn yhteydessä puhutaan paljon tulevaisuudesta ja muutoksesta. Urhei-

luseuratoiminta on kuitenkin yksinkertaisuudessaan säilynyt samana. Urheiluseurat pärjää-

vät jatkossakin, kun toiminta keskittyy siihen mikä on jäsenille tärkeintä aina, eli aiheisiin 

joiden arvot jaetaan: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja kokeminen, liikunnan ilo 

sekä terveys kuten myös yhteisöllisyyden tunne. Tulevaisuudesta puhuttaessa ei kannata-

kaan keskittyä pelkästään muutokseen ja muuttumiseen, vaan nimenomaan myös siihen 

joka ei tule muuttumaan. Keskittymällä myös siihen mikä ei muutu, tai siihen mitkä on jä-

senten ajattomat tarpeet voidaan organisaation toimintaa ohjata tekemään laadukkaasti ja 

hyvin. 

Toisaalta taas VUCA-aikakaudelle ominaista on muutosten määrä ja nopeus (Volatile), joka 

pakottaa organisaatiot tarkastelemaan omaa toimintaa sekä toimimaan nopeasti. Ennustet-

tavuus puuttuu, eikä mikään ole varmaa (Uncertain), samoin ympäristö on nykyään moni-

mutkaisempi (Complex). Monenlaiset tulkinnat aiheuttavat väärinkäsityksiä henkilön ajatel-

lessa ainoastaan omasta näkökulmastaan, ja luullessaan että muutkin ajattelevat samoin 

(Ambiguity). Urheiluseura-johtamisen yksi suurimmasta haasteista on muistaa että strate-

gisesti johto kulkee askeleen muita edellä. Esimerkiksi, johto useimmiten seuraa ympäris-

tössä tapahtuvia muutoksia ja trendejä. Ja vaikka johdosta tuntuu että aiheesta on viestitty 

jo tarpeeksi, ja kaikki tietävät jo asian, on asiasta vain jaksettava jatkaa viestimistä. Muutos 

on tärkeää, mutta on tärkeää myös huomata että liikaa liian nopeasti ei välttämättä ole or-

ganisaatiolle ole paras mahdollinen yhtälö. Kaikessa kehittämisessä ja kokeilussa on huo-

mioitava organisaation kyky omaksua uusia asioita. Urheiluseuroissa on lisäksi huomioitava 

moninaisten tekijöiden erilaisuus sekä erilaiset osaamis- ja motivaatiotasot. Tärkeää on 

myös huomata että työntekijät tulevat töihin oman elämänsä kanssa niin ilojen kuin surujen. 

Muutoksen jatkuva, voimakas puskeminen voi kääntyä kehittymistä vastaan 

Vanha runo 1800-luvulta sokeista miehistä ja elefantista (Liite 5) on hämmästyttävän ajan-

kohtainen tänä päivänäkin. Runo havainnollistaa oivallisesti miten saatamme nähdä asiat 

vain omalta kannaltamme, kykenemättä laajentamaan ymmärrystä, vaihtamatta paikkaa 
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elefantin ympärillä. Oli kyse politiikasta, parisuhteesta tai organisaation toiminnasta, näkee 

valitettavasti moni asiat vain yhdeltä kantilta; sen sijaan tulisi kuunnella toisen näkemystä, 

tai vaihtaa paikkaa elefantin ympärillä (Kuusela 2018). Myös johdon kokonaiskuvan muo-

dostuminen jää vajaaksi mikäli johto painottaa omiaan, toisistaan erillisiä näkökulmia. Näin 

johtaja on yksi sokea mies ja kokonaiskuva on kuin epämuodostunut elefantti. (Seppälä 

2017; Sinijärvi 2015.)  

Toisella apukysymyksellä, miten strategian tasalaatuinen toimeenpano onnistuu kun työn-

tekijät ja toimijat ovat hyvin erilaisia taustoiltaan, haettiin vastauksia moninaisen toimijajou-

kon vaikutuksiin strategian toimeenpanossa. Usein seuroissa enimmäkseen kiinnitetään 

huomiota harrastajiin eikä kiireessä ehditä pohtimaan millaisia ovat ne henkilöt jotka toimin-

taa järjestävät ja miten tämä joukko toimii (Aarresola 2020, 9). Tavalliset henkilöjohtamisen 

keinot eivät urheiluseuroissa ole aina toimivin tapa johtaa (Warner 2011, 3). Taustoiltaan 

erilainen toimijajoukko vaatii ymmärrystä ja osaamista johdolta, kuten esimerkiksi työnteki-

jöiden ja vapaaehtoisten johtamisen kohdalla. (Aarresola 2020, 9). Useimmiten palkattu 

henkilöstö näkee vapaaehtoiset ilmaisena työvoimana, kun taas vapaaehtoisille työskentely 

on heidän vapaa-aikaa. Vapaaehtoisten motivaation ymmärtäminen on tärkeää, mutta ei 

yksistään riitä. Jotta vapaaehtoisten johtaminen kehittyy ja vapaaehtoistyö koetaan mielek-

kääksi, tulee organisaatiosta karsia niitä seikkoja jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä vapaa-

ehtoisissa, kuten selkeiden ohjeistusten, koulutuksen ja perehdyttämisen puute. Ja kiinnit-

tää huomiota tyytyväisyyttä lisääviin asioihin, kuten uusien asioiden oppiminen, toimenku-

vien selkeys, vaihtelevat tehtävät, itsenäisyys, sisäpiirillisyys, mahdollisuus hyödyntää 

omaa osaamista ja verkostoituminen. (Warner ym. 2011, 3, 12-15). 

Strategian toimeenpaneminen moninaisessa ympäristössä onnistuu varmemmin mikäli joh-

dolla on ymmärrys henkilöistä joiden kanssa strategiaa toteutetaan. Osan ollessa nuoria ja 

työelämässä kokemattomia, joudutaan strategiaa selventämään heille tarkemmin kuin hen-

kilöille joilla on jo ymmärrystä esimerkiksi riskeistä, seurantamittareista tai tavoitteista, tai 

yleensäkin strategiasta. Strategian toimeenpanemisen yhteydessä on hyvä myös painottaa 

mikä strategia yleensäkin on, yhteinen suunnitelma sillä osalle strategia käsitteenä on vie-

ras asia. Hyvä on myös tiedostaa että urheiluseurassa on usein eri osaamistaustaisia joh-

tajia joiden ymmärrystaso on jokaisella eri. Ymmärtämällä toimijajoukon voidaan paremmin 

varmentaa yhteinen ymmärrys strategiasta, niin että kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla.  

Kolmannella apukysymyksellä, millaisia keinoja toimeenpanossa voidaan hyödyntää, halut-

tiin saada vastauksia valittujen aineistonkeruu menetelmien toimimisesta kohdeorganisaa-

tion osalta. Mutta myös kokeilla uudenlaista tapaa toimeenpanossa. Useimmiten strategian 

uhkaajat tulevat organisaation ulkopuolelta, kuten kilpailijat, muut urheiluseurat tai yksityiset 
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toimijat, kunnallinen päätöksenteko tai pandemia. Vaarana on, että strategia jää vain ka-

saksi tavoitteita joilla ei ole merkitystä yksittäisen henkilön työskentelyssä. Jotta voidaan 

murtautua pois tutuista tavoista, laajentaa näkemystä ja ohjata tekemistä oikeaan suun-

taan, tulee strategian toimeenpanemisessa ottaa inhimillinen puoli osaksi prosessia. Pro-

sessin humaanisuus, eli strategian tulee innostaa työntekijöitä ja herättää luottamus pro-

sessin kulkuun, jotta jokainen vie projektia eteenpäin kohti tavoitteita (Chan & Mauborgne, 

2017, 32-33). 

Tutkimuksen kyselyissä tai työpajoissa ei mainittu kohdeorganisaation missiota tai visiota, 

vaan keskustelu ja vastaukset keskittyivät yksistään strategiseen tahtotilaan. Osalle työn-

tekijöistä strategian ymmärrettävyys oli heikompaa, mutta pääsääntöisesti strategia tunnet-

tiin ja strateginen tahtotila oli selvä. Vaikka strategia käsitteenä ja sanana oli tuttu, ei sen 

perimmäinen tarkoitus kuitenkaan ollut ilmiselvä kaikille. Moni ei tule ajatelleeksi, tai ei tie-

dosta strategian perimmäistä merkitystä; sen toimimista suunnitelmana miten menestytään 

kilpailijoiden kanssa samoilla markkinoilla, ja erotutaan kilpailijoista, ja miten seurataan ym-

päristössä tapahtuvia muutoksia, tai vaikka miten halutaan pysyä teknologisen kehityksen 

perässä. Niin tutkimuksen vastaukset kuin työpajoissa käydyt keskustelut koskettivat koh-

deorganisaation arvoja, tavoitteita sekä toiminnan perusteita, osaamista, vuorovaikutusta 

ja johtamista ei niinkään strategian perimmäistä merkitystä. Tässä, kuten monessa muus-

sakin toiminnassa, tulisi jaksaa kiinnittää huomiota myös perimmäiseen merkityksen esille 

tuomiseen, vaikka asian olisi johdolle itselleen itsestään selvää. Ja jaksaa toistaa ja tuoda 

esille  ”tämä on meidän kaikkien yhteinen suunnitelma menestymiseen”-viestiä.  

Toimeenpanon osalta on oleellista jatkossa erottaa strategiatyön eri tasot. Strategia kuva-

taan organisaation tasolla, mutta toimeenpano tapahtuu henkilötasolla. Näiden kahden 

eron ymmärtäminen ja eron tuominen esille strategiaa toimeenpantaessa voi auttaa ym-

märtämistä. Tavoitteenahan on että työntekijä ymmärtää strategian oikein, ja toimii halutun 

mukaisesti työssään. Yksilöllisen tason tärkeyttä tulee korostaa toimeenpantaessa, suunni-

teltaessa tai strategiasta keskusteltaessa yleensäkin. Strategian esittäminen konkreetti-

sena toimintana voi myös auttaa asian ymmärtämisessä. Esimerkiksi esittää strategian osia 

projektien kautta. Tai mittareiden avulla.   

 

Tutkimuksen laadun varmistaminen 

Tieteellinen tutkimus rakentuu tieteellisten menetelmien, niiden oikeanlaisen käytön ja käy-

tettävän tiedon luotettavuuden varaan. Tulosten tulee olla valideja, tutkia oikeita asioita, eli 

tutkimuksen tulee mitata sitä mitä alun perin haluttiinkin mitattavan (Kananen 2014, 64).  

Kehittämistutkimuksen luotettavuusarviointi on haasteellista tutkimuksen useimmiten 
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yhdistäessä niin laadullista kuin määrällistä tutkimusta. Sikäli kun kehittämistutkimus ei ole 

oma tutkimusote tai -menetelmä, tulee tutkimusta arvioida käytettyjen menetelmien kautta. 

(Kananen 2015, 111.)  

Tässä tutkimuksessa yhdistyi laadullinen ja määrällinen tutkimus ja siten tutkimuksen arvi-

oinnissa sovelletaan sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen arviointikriteerejä. Tut-

kimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetin ja validiteetin avulla, näillä voi-

daan mitata tutkimuksen luottavuutta ja laatua (Kananen 2015, 111). Samat käsitteet ovat 

käytössä myös laadullisessa tutkimuksessa, mutta niiden merkitys on määritelty eri tavalla. 

Kananen 2015, 112.) Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä, eli toistettaessa tu-

lokset toistuvat eivätkä ne ole sattumaa (Kananen 2014, 64). Huomattavaa kuitenkin että 

laadullisessa tutkimuksessa prosessia tai toimintatapaa tutkiessa ei reliabiliteetti välttä-

mättä toteudu sillä tulokset riippuvat pitkälti henkilöistä, työpajasta tai prosessista.  

Määrällisen tutkimuksen osalta, kysely tässä tutkimuksessa, kyselylinkin saajien tarkka 

määrä oli tiedossa ja voidaan luotettavasti laskea vastaajien määrä. Myös vastaajien ikä ja 

muut taustatiedot voidaan olettaa olevan luotettavia ja näiden osalta tutkimus voidaan tois-

taa onnistuneesti. Ikäryhmittäin tarkasteluna voi todeta, että vastauksia kyselyyn saatiin ta-

saisesti kaiken ikäisiltä työntekijöiltä vaikkakin nuorimmat työntekijät ovat teini-ikäisiä. Myös 

muiden määrällisten kysymysten osalta tutkimus on uusittavissa ja tuloksia voidaan verrata 

aiempiin tuloksiin.   

Validiteetin osalta tulee huomioida mitä kysymyksillä halutaan mitata. Valtion nuorisoneu-

voston Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa tutkittiin nuorten järjestökiinnittyneisyyttä vuosina 

1998- 2018. Tutkijat huomasivat vuoden 2013 kyselyssä kysyttäessä osallistumista kolman-

nen sektorin järjestötoimintaan että kolmannes vastasi ettei osallistu vaikka he esimerkiksi 

harrastivat jossain urheiluseurassa. Suurin osa ei näin ollen ymmärtänyt mitä kysyttiin. 

Vuonna 2015 tutkijat tarkensivat kysymystä ja lisäsivät kysymyksen perään esimerkkinä 

luettelon erilaisista kolmannen sektorin toimijoista, kuten urheiluseura, partio tai taide- tai 

kulttuurijärjestö. Kysymyksen uudelleen asettelun myötä vastauksissa näkyi selkeä nousu 

järjestötoiminnassa mukanaolosta. (Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä 2018, 132-133; Myl-

lyniemi & Berg 2013, 43-45; Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018, 62-

64.) Tässä tutkimuksessa vastaajien ollessa nuoria, sekä vastaajien osaamistason ollessa 

eritasoista, ei voida saada varmuutta onko kysymykset ymmärretty oikein.   

Myös laadullisen tutkimuksen osalta tulee tulosten perustua analyysiin vaikka tutkimuk-

sessa ei tarkkoja sääntöjä kuten määrällisen aineiston analyysissä. Aineiston ollessa laa-

dullisessa tutkimuksessa lähtöisin useasta lähteestä, tulee tämä myös huomioida analyysi-

vaiheessa. Laadullista tutkimusta analysoitaessa tulee kuitenkin tunnistaa ja huomioida 
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siihen tyypillisesti liittyvät haasteet. (Kananen 2015, 112-115.) Haasteita on kuvattu kuvi-

ossa 20.   

 

Analyysin tapa Ilmenemismuoto Ongelma analyysissä 

Tekstitiivistelmät Yhteenveto puheesta Alkuperäisyys katoaa tai tut-

kija ei tuota analyyttistä lisä-

arvoa.  

Yleistäminen Tuloksia käsitellään yleis-

täen 

Tutkija käyttää laadullisia 

menetelmiä ikään kuin ne 

olisivat määrällisiä.  

Puolen valitseminen Datan valitseminen  Analyysi vääristyy tutkijan 

omien mielipiteiden vaiku-

tuksesta. 

Sitaattien summaaminen 

diskurssioksi 

Valitut lainaukset summa-

taan ja niiden todetaan ole-

van todiste osallisen osallis-

tumisesta. 

Diskurssien analysointi on 

summaavaa ja yleisluon-

toista. 

Sitaattien käyttäminen sel-

laisenaan 

Diskurssien oletetaan ilmai-

sevan suoraan kuten sa-

nottu tai kirjoitettu. 

Tutkija ei pyri ymmärtä-

mään sisältöä, vaan tyytyy 

ilmeiseen. 

Vahvistettavuus Aineiston ja tulosten paik-

kansapitävyys. 

Varmistaminen ettei tutkija 

ole muokannut materiaalia 

esim. lisäämällä aineistoa. 

Kuvio 20. Diskurssianalyysin haasteet (Kananen 2015, 112-115; Antaki ym. 2003) 

 

Ylläolevat ongelmat on pyritty ratkaisemaan käyttämällä kohdehenkilöiden omaa puhetta 

tiivistysten sijaan. Tutkijan tekemä analyysi on perustunut yksinomaan sanottuun aineis-

toon. Samoin kyselyn avoimen kysymyksen vastauksia ei muokattu, vaan ne lajiteltiin valit-

tujen teemojen alle. Aineiston teemoittelu oli tutkijan valitsema ja siinä voi ilmetä tulkinnan-

varaa, sillä ainoa keino varmistaa tutkimusaineisto on toisen tutkijan tekemä tutkimus ja 

samaan johtopäätöksiin päätyminen (Kananen 2015, 114), mitä tämän tutkimuksen koh-

dalla ei ole tapahtunut. Osittain tutkimuksen tulokset kritisoivat kohdeorganisaation 
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toimintaa sekä kohderyhmien roolitusta ja strategiaymmärrystä. Kuitenkaan tutkimus ei 

edennyt tutkijan mielipiteiden mukaisesti eikä tutkimuksessa valittu puolta mitään kohde-

ryhmää vastaan tai puoleen. Laadullisessa tutkimuksessa tulosten yleistettävyys ei usein-

kaan ole tavoitteena (Kananen 2015, 112), varsinkaan kun tutkitaan yhtä kohdetta, eikä 

tuloksia siten voida yleistää olemaan samansuuntaisia muissa kohteissa. On myös hyvä 

huomioida että tulokset työpajoista perustuvat kahteen erilliseen työpajaan joiden osallistu-

jajoukko oli pieni. 

Kohderyhmissä on erilaisia egoja. Kuten myös henkilökohtaisia arvoja, tunteita ja ennakko-

luuloja. Tutkimuksessa pyrittiin välttämään isojen egojen vaikutus varsinkin työpajatyösken-

telyssä mm. jakamalla osallistujat ryhmiin ja ottamalla huomioon jokaisen osallistujan kom-

mentit. Ryhmiä myös ohjattiin toimimaan yhdessä, ei niinkään että yksi henkilö vastaa koko 

ryhmän puolesta. Kaikilta osilta ei kuitenkaan voida välttyä siltä että osa osallistujista oli 

aktiivisempia kuin toiset. Ja siten osan kommentit on voinut jäädä saamatta.   

Vahvistettavuuden osalta tämän tutkimuksen tulokset on luetettu työpajoissa tietolähteinä 

olleilla osallistujilla sekä kohdeorganisaation toiminnanjohtajalla ja siten pyritty vahvista-

maan aineiston ja tulosten paikkansapitävyys. Täten voidaan tutkimuksen tuloksien olevan 

vahvistettavuuden osalta luettavia. Lisäksi tutkija ei ole hyväksynyt tietopohjan tietoja ilman 

tarkistamista ja toisen lähteen käyttämistä.  

5.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus nosti esiin kiinnostavia jatkotutkimuskohteita jotka liittyvät strategian toimeenpa-

nemisen onnistumiseen. Yrityskulttuurilla on tärkeä merkitys organisaation menestymiselle, 

yhtenä jatkotutkimusehdotuksena onkin selvittää millainen kulttuuri kohdeorganisaatiossa 

aidosti on. Ja hyödyntää tutkimustuloksia strategiaa tukevan tavoitekulttuurin luomisessa. 

Yrityskulttuurin johtaminen on johdon vastuulla, ja jotta yrityskulttuuria voidaan johtaa ja 

ohjata oikeaan suuntaan tulee ensin selvittää alkutilanne.  

Arvojen ollessa tärkeässä roolissa varsinkin urheiluseuratoiminnassa, tutkimuksella työnte-

kijöiden arvoista olisi mahdollista selvittää henkilöstön viihtyvyyttä kuten myös strategian 

etenemisen mahdollisuuksia. Jotta strategialla on edellytykset menestyä tulee työntekijöi-

den, kuten myös hallituksen, ja seuran arvomaailmojen olla yhtenevät. Arvojohtamisen mer-

kitys nousee tärkeään rooliin – onko työntekijöiden arvomaailma yhtenevä seuran arvojen 

kanssa ja toimitaanko organisaatiossa arvojen mukaisesti.   
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Liite 2. Strategiakysely hallitukselle 
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Liite 3. Saatekirje  

Hei, 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, liiketa-

louden ja johtamisen koulutusohjelmassa.  

Opinnäytetyöni käsittelee strategian toimeenpanemista Sport Club Vantaalla. Vastaamalla 

kyselyyn osallistut tutkimukseeni sekä autat kehittämään seuran toimintaa.   

Kyselylomake sisältää monivalintakysymyksiä sekä vapaateksti kysymyksiä. Vastaaminen 

vie muutaman minuutin. Vastauksista ei voi päätellä yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä.   
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Liite 4. Sport Club Vantaa ry:n strategia 

 

 

 

 



 

 

                 John Godfrey Saxe (1816-1887) 

Liite 5. Runo  

The Blind Men and the Elephant  

It was six men of Indostan 

To learning much inclined, 

Who went to see the Elephant 

(Though all of them were blind) 

That each by observation 

Might satisfy his mind. 

The First approached the Elephant, 

And happening to fall 

Against his broad and sturdy side, 

At once began to brawl: 

"God bless me but the Elephant 

Is very like a wall." 

The Second, feeling of the tusk, 

Cried, "Ho! What have we here 

So very round and smooth and sharp? 

To me 'tis mighty clear 

This wonder of an Elephant 

Is very like a spear!" 

The Third approached the animal, 

And happening to take 

The squirming trunk within his hands, 

Thus boldly up and spake: 

"I see," quoth he, "The Elephant 

Is very like a snake!" 

 

 

The Fourth reached out an eager hand, 

And felt around the knee, 

"What most this wondrous beast is like 

Is mighty plain," quoth he; 

" 'Tis clear enough the Elephant 

Is very like a tree!"  

The Fifth, who chanced to touch the ear, 

Said: "E'en the blindest man 

Can tell what this resembles most; 

Deny the fact who can, 

This marvel of an Elephant 

Is very like a fan!" 

The Sixth no sooner had begun 

About the beast to grope, 

Than, seizing on the swinging tail 

That fell within his scope, 

"I see," quoth he, "the Elephant 

is very like a rope!" 

And so these men of Indostan 

Disputed loud and long, 

Each of his own opinion 

Exceeding stiff and strong, 

Though each was partly in the right, 

And all were in the wrong! 


