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Kentältä kokemuksen kautta huipulle
Narratiivinen tutkimus suomalaisten urheilujohtajien 
etenemisestä liikunnan ja urheiluhallinnon ylimpään johtoon 

Nina Laakso, Teppo Sintonen & Tuomo Takala

ABSTRAcT

This study examines Finnish sport managers’ 
stories of their careers: how they had proceeded 
and what kinds of meanings they constructed 
in their stories. The data included interviews of 
sixteen Finnish operational and governmental 
managers from the top of Finnish sport admin-
istration. 
 Four different story types were distinguished: 
the story of growth, drifting story, the story of 
coincidence and aspiration story. Sport manag-
ers’ stories illustrated at the individual level how 
the sport managers’ careers were constructed, 
but they also reflected the social reality and the 
wider sociocultural context of Finnish sport ad-
ministration and management. 

Keywords: Sport manager, sport management, 
narrative, agency

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten ur-
hei lujohtajien urakertomuksia: kuinka he ovat 
urallaan edistyneet ja millaisia merkityksiä ker-
tomuksiin sisältyy. Tutkimukseen on haastateltu 
kuuttatoista alan huippujohtajaa sekä yksityisel-
tä että julkiselta puolelta. 

Urakertomuksista erottui neljä tyyppiä: kasvu-
kertomus, ajautumiskertomus, sattumakerto-
mus ja pyrkimyskertomus. Urheilujohtajien ker- 
  to mukset heijastavat sekä heidän yksilöllistä ta-
paansa merkityksellistää uraansa ja sosiaalista 
todellisuuttaan, sekä yleisempää urheiluhallin-
non sosiokulttuurista kontekstia. 

Asiasanat: urheilujohtaja, urheilujohtaminen, 
nar ratiivisuus, toimijuus

JOHDANTO

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen liikun - 
nan ja urheilun ylimmän johdon uratarinoita. 
Tavoitteena on saada tietoa kuinka varsin kes-
keisen ja merkittävän suomalaisen hallinnon-
alan, urheilun ja liikunnan, ylimpään johtoon 
edetään. Tutkimus on toteutettu narratiivisella 
eli kertomuksellisella tutkimusotteella, jolloin 
huomion keskiössä on urheilujohtajien ura ker to- 
 muksista löytyvät kertomustyypit. Erilaiset ura-
kertomukset heijastelevat toisaalta ylimpään 
urheilujohtoon edenneitten henkilöiden omia 
kokemuksia ja käsityksiä huipulle pääsemisestä. 
Toisaalta niistä ilmenee myös urheilujohtajaksi 
tulemiseen vaikuttavia yhteisöllisiä ja hallinnol-
li sia tekijöitä. Näin ollen urheilujohtajan ura 
voidaan nähdä sekä yksilöllisestä että yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta. 

Urheilujohtamisella tarkoitetaan tässä johta-
mista, joka tapahtuu urheilun ja liikunnan ken-
tillä. Siten se on eräs monista johtamisen ala-
lajeista, kuten esimerkiksi sotilasjohtaminen. 
Englanninkielisessä tutkimuksessa käytetään 
yleisesti termiä sport management. Ur hei lu  - 
johtajiksi voidaan luokitella henkilöt, jotka 
toimivat johtamista edellyttävissä tehtävissä 
urheilu- ja liikunta-alalla, joko yksityisellä tai 
kolmannella sektorilla operatiivisissa tai luotta-
mustehtävissä. Lisäksi urheilujohtajiksi voidaan 
katsoa henkilöt, joilla on jonkin muun asemansa 
vuoksi merkittävä ja vaikutusvaltainen rooli ur-
heilun ja liikunnan kentällä. Samoin kuin mui-
denkin alojen johtajien toimiin, urheilujohtajien 
tehtäväkenttään kuuluu organisointia, suunnit-
telua, ohjaamista, kontrollointia, budjetointia 
ja arviointia, mutta ero on näiden tehtävien to-
teuttaminen urheilu- ja liikuntainstituutioissa 
(DeSensi et al. 1990). Vaikka urheilujohtajuuden 
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alaan voidaankin katsoa myös liikunnan kenttä, 
tässä tutkimuksessa olemme rajanneet sen pois. 
Tämän tutkimuksen aineisto keskittyy nimen-
omaan urheilualan huippujohtajiin ja siksi käy-
tämme käsitettä urheilujohtaja. 

Urheilujohtajia tarkastellaan tutkimuksessa 
suomalaisessa kontekstissa, mutta on huomat-
tava, että tutkittava ilmiö on osa laajaa kansain-
välistä urheilujohtamisen tutkimusalaa. Kan-
sain välisesti urheilujohtamisen tutkimus on 
tunnustettu omaksi tieteenalakseen ja keskeisiä 
urheilujohtamistutkimukseen erikoistuneita 
tieteellisiä seuroja (esim. NASSM, EASM) ja 
niiden julkaisusarjoja on maailmanlaajuisesti. 
Suomessa urheilujohtamista ei ole vielä tun-
nistettu eikä tunnustettu niin selkeästi yhdeksi 
johtamisen alalajiksi, kuin se nähdään kansain-
välisessä kirjallisuudessa. Urheilujohtamisen 
kansainvälinen tutkimus on keskittynyt paljolti 
anglosaksisiin maihin, joissa on vahvasti mu-
kana liiketalousmaailman vaikutus. Siten näitä 
tuloksia ei voida suoraan tarkastella suhteessa 
suomalaisen liikunnan ja urheilun johtamiseen, 
jossa on omat erityispiirteet, kuten suhteellisen 
vahva side kolmannen sektorin kansalaistoimin-
taan. 

Kansainvälisesti urheilujohtajia ja -johtamis-
ta koskevaa tutkimusta on tehty paljon, mutta 
Suomessa urheilujohtamisen alan tieteellistä tut-
kimusta on tehty suhteellisen vähän. Heinilä ja 
Kiviaho (1968; 1970) tarkastelivat suomalai sen 
urheilujohtajan taustatekijöitä ja hahmottivat 
silloisen 1960-luvulla vaikuttaneiden urheilu-
johtajien muodostamaa urheilujohtajan muoto-
kuvaa. Urheilujohtajat piirtyivät tutkimuksessa 
keskimääräistä koulutetumpana, miehisenä ja 
vahvasti kilpaurheiluun kiinnittyneenä ryhmä-
nä. Lisäksi he näkivät itsensä luottamushenki-
löinä ja yhteiskunnallisina vaikuttajina. Koski 
ja Heikkala (1998; 2006) ovat pohtineet urheilu-
organisaatioiden muutosta ja sekä johtamista 
liikunnan ja urheilun järjestökentälle suuntau-
tuneissa tutkimuksissaan. Heidän tutkimuksis-
saan on tullut esiin, että suurten tai suurehkojen 
liikuntajärjestöjen johdosta löytyy pieniä enem-
män kyvykkäämpiä ja paremman/korkeamman 
kompetenssin omaavia johtajia. 

Narratiivisella menetelmällä tehtyä urheilu-
johtajuustutkimusta on raportoitu vähän vaikka 
kansainvälisesti urheilujohtamista ja urheilu-

johtajia käsittelevää tutkimusta on runsaasti. 
Edwards, Skinner ja Gilbert (2004) käsittelivät 
australialaisessa tutkimuksessaan kertomusten 
avulla mitä ryhmähaastatellut urheilujohta-
jat pitivät keskeisimpinä tekijöinä edistämään 
omaa johtamistyötään. Urheilujohtajien mie-
lestä keskeisimpiä tekijöitä olivat kokemus ja 
valta, vastuullisuus, työn vaatimukset, amma-
tillinen kehittyminen, tietämys, kollegiaalisuus 
sekä kriittinen reflektointi. Hoeberin ja Frisbyn 
(2001) kanadalaistutkimuksessa urheilujohta-
jia pyydettiin tuottamaan kertomuksia, joissa 
he hahmottavat ideaalitilannetta urheilijoiden 
sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta sekä 
luomaan uusia ja erilaisia kertomuksia tasa- 
arvon toteutumiseksi. Inglisin, Danylchuk’n ja 
Pastoren (2000) tutkimuksessa selvitettiin yh-
dentoista valmentajana ja urheilijoiden johtaja-
na toimineen amerikkalais- ja kanadalaisnaisen 
työssään kokemia ongelmia. Tutkimusraportissa 
hyödynnettiin kertomuksellisuutta havainnol-
listamaan haastattelujen sisältöä.

Suomessa liikunnassa ja urheilussa on tar-
kasteltu narratiivisesti myös huippu-urheilijoi-
den uralla etenemistä. Vuolle (1977) tutki suo-
ma laisten huippu-urheilijoiden elämänuraa. 
Tut ki muksessa kartoitettiin huippu-urheilijan 
elämänuran muotoutumista ja siihen vaikutta-
neita tekijöitä sosiaalisen taustan, urheilu-uran, 
koulutuksen, ammattiuran ja yhteisöelämän 
kautta. Huippu-urheilijoilla oli tutkimuksen 
mukaan keskimääräistä korkeampi koulutus taso, 
ammat tiasema ja yhdistystoiminta-aktiivi suus. 
Pekkala (2011) selvitti väitöstutkimukses saan 
huippu-urheilu-uran tuottamaa pääomaa yrittä-
jyyteen. Tutkimuksessa yhdistettiin huippu- 
urhei lun ja yrittäjyyden tarkastelu pääomateo-
rioiden kautta, mestaruuteen kasvun kartutta-
mana pääomana. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
narratiivista menetelmää kokoamalla teema-
haastattelut elämäntarinamuotoon. 

Aalto-Nevalainen (2011, 2014) on käsitellyt 
liikuntajohtajien urakehitystä sukupuolen näkö-
kulmista käsin. Kuten muillakin johtamisen 
osa-alueilla, on naisten ylenemistä vaikeuttava 
ns. lasikatto-ilmiö myös osa urheilujohtamisen 
arkea. Tätä käsitystä tukee naisten aliedustus 
urheilujohtajien ylemmillä tasoilla siitä huoli-
matta, että heidän koulutustasonsa on miehiä 
korkeampi. Samoin palkkauksessa ja etenemis-
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mahdollisuuksissa naisten asema on miehiä hei-
kompi. Aalto-Nevalainen (2011, 2014) toteaa 
kuitenkin naisten osuuden olevan vähittäisessä 
kasvussa urheilun huippujohtajien keskuudessa. 
Myös tässä tutkimuksessa löytyi haastateltujen 
naisjohtajien kertomuksista viitteitä lasikaton 
vaikutuksista. Naisjohtajien kertomuksissa tuli 
esiin konkreettisia tilanteita, joissa ilmeni suku-
puoleen perustuvaa syrjintää. Kyse on kerron-
nassa esille tulevista kokemuksellisista tekijöis-
tä, ei esimerkiksi reaalisista palkkaeroista, joita 
tässä tutkimuksessa ei selvitetty. Sukupuolta ei 
nähty pelkästään haittaavana tekijänä, vaan siitä 
koettiin olleen myös hyötyä uralla. Hyöty kiinnit-
tyi naisjohtajien merkityksen kasvuun urhei lu - 
johtamisen kentällä siten, että lisääntynyt tie toi-
suus naisten panoksesta johti valitsemaan naisia 
myös johtoasemiin. Sukupuolen suhteen tämän 
tutkimuksen aineisto on liian suppea, jotta tässä 
voitaisiin tarkastella laajemmin naisten aseman 
muutosta urheilujohtamisen kentällä. Naisten 
merkityksen lisääntymisen taustalla voi olla 
emansipatorisia tekijöitä ja tietoisuutta suku-
puolten valtasuhteisen vääristymistä. Tu le vissa 
tutkimuksissa on kuitenkin oleellista kysyä, mil-
laisesta sukupuolijärjestelmään liittyvästä muu-
toksesta on kyse.  

Tämän tutkimuksen merkitys kiinnittyy se-
kä siinä käytettyyn tutkimusmenetelmään että 
poik keuksellisen harvinaislaatuiseen aineistoon. 
Narratiivista tutkimusta osana laadullista mene-
telmäperinnettä on käytetty vähän urheiluhal-
linnon ja -johtamisen tutkimuksessa. Sen kautta 
voidaan kuitenkin tarkastella lähietäisyydeltä ja 
mikrotasolta urheiluhallinnon sisällä johtajaksi 
kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Tällaisen tiedon 
kartuttaminen ei olisi kuitenkaan mahdollista il-
man huippujohtajia koskevaa haastatteluaineis-
toa. Tätä tutkimusta varten kerätyissä kuudessa-
toista urheilun huippujohtajan haastattelussa 
on runsaasti omakohtaista uraa koskevaa ja 
yksi tyiskohtia sisältävää kerrontaa, jonka kautta 
suomalaista urheilujohtajuutta ja sen muotou-
tumista urheiluhallinnon sisällä on voitu ana-
lysoida. Narratiivisen tutkimusmenetelmän 
käyttö yleisesti uratutkimuksessa perustuu kah-
teen keskeiseen seikkaan. Ensinnä, ura voidaan 
ymmärtää prosessina, jossa siihen liittyvät ta-
pahtumat seuraavat toisiaan. Samoin on laita 
myös kertomuksissa, ne koostuvat peräkkäisistä 

tapahtumista, joilla on keskinäinen sidos. Siten 
narratiivinen tutkimusote mahdollistaa uran 
analysoimisen peräkkäisten tapahtumien muo-
dostamana urakertomuksena. Toiseksi, ura tut-
ki  muksessa on usein kyse myös omasta koke-
muk sellisuudesta ja siitä, miten tämä koke-
mus merkityksellistetään osana omaa elämää. 
Kertomus on keskeinen tapa, jolla inhimillinen 
kokemus voidaan tehdä ymmärrettäväksi ja 
välittää sitä kommunikaatiotapahtumissa (ks. 
Ricoeur 1991a). 

NARRATIIVISUUS

Ihmiset rakentavat juonellisia kertomuksia 
elä mästään jäsentääkseen ja ymmärtääkseen 
yksittäisiä elämäntapahtumia. Ihmisinä ajatte-
lemme, hahmotamme, kuvittelemme ja teemme 
moraalisia valintoja kerronnallisten rakentei-
den mukaisesti (Sarbin1986). Kertomukset 
nähdään perustavanlaatuisena ja olennaisena 
osana sitä, miten ymmärrämme ihmisten toi-
mintaa ja käyttäytymistä (MacIntyre 1981, 197). 
Myös kulttuurilla on katsottu olevan merkittä-
vä osa ihmisen rakentaessa merkityksiä omasta 
elämästään kertomusten avulla. Kielen myötä 
kulttuuri luo tai antaa kehyksen, jonka puitteis-
sa kertomuksia tuotetaan ja tulkitaan. (Bruner 
2001; Polkinghorne 1995.) Kertomuksissa on 
kyse sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvasta 
luovasta prosessista, jossa yksilöllisesti koetut 
tapahtumat liitetään aiempaan kulttuuriseen 
perinteeseen. Yksilö siis tulkitsee kokemaansa 
kulttuuristen sääntöjen ja mallitarinoiden väli-
tyksellä ja siten kertomukset välittävät kulttuu-
rista todellisuutta. Kertomukset ovat yksilölli-
sesti tuotettuja tietyssä tilassa ja tiettynä ajallise-
na hetkenä, mutta myös kulttuurisesti vaikuttu-
neita. (Brockmeier & Harre 2001, 52; Hänninen 
2000, 15–19.)

Narratiivisella tutkimuksella on tarkoitettu 
tutkimusta, joka jossakin muodossa tai tavalla 
hyödyntää kertomuksia ja kertomuksellisuutta. 
Narratiivisuus on laaja-alainen käsite: se voi tar-
koittaa tietämisen tai sosiaalisen todellisuuden 
kertomuksellista hahmottamisen tapaa, mutta 
se voi olla myös menetelmällinen ote tai tut-
kimuksen kohde. Ontologisesti narratiivisuus 
tarkoittaa, että ihmisten kertomat kertomukset 
sekä konstituoivat että representoivat tilanteita 
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ja tapahtumia, jotka tässä tutkimuksessa ovat 
urheilujohtajan uraan liittyviä tapahtumia. 
Samoin ne tuottavat merkityksiä kuvaamalla ja 
luomalla suhteita todellisuutemme ilmiöiden 
välille. Kertomukset toimivat siis olemisemme 
viitekehyksinä yhdistelemällä tekstejä, jotka kä-
sittelevät maailmakuvia, kokemusten kuvauk-
sia, kansanperinnettä ja muita merkityksellisiä 
vuorovaikutussuhteita. Kertomusten kautta 
ihmiset rekonstruoivat omia kokemuksiaan ja 
suhteuttavat niitä kanssaihmisiin sekä sosiaa li-
seen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Tä mä 
mahdollistaa myös urheilujohtajien uraan liit-
tyvien kokemusten tarkastelun kertomuksia 
analysoi malla. Narratiivisessa tutkimuksessa 
kysytään kuinka ihmiset ymmärtävät (make 
sense) koh taamiaan tilanteita, tapahtumia ja 
ym päristöjä representoimalla todellisuuttaan 
kertomusten kautta. (Ricoeur 1984, 1991b; 
Cohn 2006; Cohan & Shires 1988; Czarniawska 
1998; Sintonen 1999)

Kertomuksen määritelmiä on useita. Cohnin 
(2006) mukaan kertomus on lausumien koko-
naisuus, joissa ilmenee erilaisia toisistaan riip-
puvaisia inhimillisiä olentoja ja heitä koskevia 
tapahtumaketjuja. Ricoeur (1984, 1991b) on 
nostanut esiin samoja elementtejä kuin Cohn: 
kertomukset kuvaavat todellisten tai kuvitel-
tujen ihmisten toimia ja kokemuksia. Ihmiset 
toimivat erilaisissa muuttuvissa tilanteissa, jotka 
paljastavat heistä piilossa olleita piirteitä ja vie-
vät kertomusta eteenpäin kohti sen loppuratkai-
sua. Yleisesti kertomusten voidaan katsoa raken-
tuvan tapahtumista ja niiden keskellä toimivista 
toimijoista tai henkilöhahmoista, tapahtumat 
kertovasta tekstistä sekä kerronnasta (Rimmon-
Kenan 1991). Urheilujohtajien urakertomukset 
toteuttavat nämä elementit siten, että heidän 
uransa rakentuu peräkkäisistä tapahtumista, 
tutkittavilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa 
omaan uraansa eli he ovat oman uransa toimi-
joita ja henkilöhahmoja, sekä tapa jolla he ker-
tovat itsensä omaan kertomukseensa ilmaisee 
heidän uraansa koskevaa itseymmärrystään.

Narratiivinen lähestymistapa soveltuu urhei- 
lujohtajien urien analyysiin neljästä syystä. 
Ensinnä, tutkimuskohteena ovat ihmiset ja hei-
dän toimintansa. Urheilujohtajat voidaan aja-
tella toimijoina, joiden ura rakentuu moninai-
sista tapahtumista. He tekevät erilaisia tekoja 

tai kohtaavat erilaisia oloja, jolloin heidän toi-
mijuutensa tulee esiin. Urheilujohtajien uraker-
tomuksissa heidän toimijuuttaan on analysoitu 
aktanttimallin avulla. Toiseksi, urheilujohta-
jien urat koostuvat tapahtumien jatkumoista 
eli ura voidaan ymmärtää prosessina, jolla on 
jonkinlainen juoni. Tapahtumien peräkkäi-
syys muodostaa siten juonellisen kertomuksen. 
Urakertomusten juonellisuus tulee tässä tutki-
muksessa esiin analysoimalla niiden kronolo-
gista jäsentymistä. Kolmanneksi, urheilujohtajat 
ovat omien urakertomustensa henkilöhahmoja 
omine piirteineen ja ominaisuuksineen. Näin 
ollen heidän uraansa koskeva kokemuksellisuus 
ja itseymmärrys tulevat analysoiduiksi henki lö - 
hahmojen kautta. Neljänneksi, kukin tätä tutki-
musta varten haastateltu urheilujohtaja on ker-
tonut urakertomuksensa omalla tavallaan. He 
ovat siten myös erilaisia kertojia, jolloin ker-
ronta heijastaa heidän tapaansa tulkita urakoke-
muksiaan. Narratiivinen tutkimustapa avaa si-
ten mahdollisuuden tarkastella urheilujohtajien 
uria monipuolisesti: uraan liittyviä tapahtumia, 
johtajan omaa toimijuutta ja piirteitä sekä ker-
ronnan kautta ilmenevää itseymmärrystä omas-
ta urasta. 

Narratiivinen tutkimus on nähty tärkeänä 
lisänä laadullisten tutkimusmenetelmien vali-
kossa myös urheilujohtamisen tieteenalalla kan-
sainvälisesti. Rinehart (2005) on pitänyt nar ra-
tiivisuutta hyödyllisenä ja innovatiivisena, ja 
siten erilaisena lähestymistapana urheilujohta-
misen tutkimukseen perinteisten määrällisten 
menetelmien lisänä. Myös Skinner ja Edwards 
(2005) ovat peräänkuuluttaneet uusia, tuoreita 
näkemyksiä urheilujohtamisen tutkimusmene-
telmiin. Narratiivisuuden kautta on mahdollista 
tuoda esiin kerrottua henkilökohtaista ja toi-
mijan itsensä näkökulmasta avautuvaa ja koke-
musmaailmasta kumpuavaa tietoa – tarkastella 
urheilujohtajien kokemuksia ja elettyä elämää.

Tässä tutkimuksessa narratiivisuus on osana 
aineistokeruumenetelmää, aineiston analyysia 
sekä tutkimuksen raportointia. Tutkimuksen ai-
neistona ovat urheilujohtajaksi etenemisen ker-
tomukset, jotka on esitetty sosiaalisessa vuoro- 
vaikutustilanteessa, eli haastattelutilanteessa ja 
kerrottu tätä tutkimusta varten. Monet tekijät 
voivat vaikuttaa siihen, mitä kertomukset sisäl-
tävät ja miten haastateltava luo merkityksiä elä-
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mästään. Mitä haastateltavat kertovat: millaisten 
olennaisten tapahtumien sarja muodostaa ker-
tomusten juonikulun ja millaisia merkityksiä 
asioille ja tapahtumille annetaan. Aineisto itses-
sään muodostuu johtajien uria käsittelevistä 
kertomuksista, jotka tosin eivät ole eheitä koko 
uraa kuvaavia kokonaisuuksia sinällään, vaan il-
menevät aineistossa vaihtelevan mittaisina pie-
nempinä kertomuksina. 

Tutkimuksessa analysoitiin narratiivisella 
me netelmällä kuinka erilaiset teemat ja sisällöt 
esiintyvät urheilujohtajien kerronnassa, sekä 
tutkittiin, löytyykö kertomuksien tapahtumien 
ja sisältöjen kesken yhtäläisyyksiä ja eroavai-
suuksia. Aineistosta koostettiin sekä urheilujoh-
taja -tyyppejä, jotka kuvaavat haastateltuja ko-
konaisvaltaisemmin että uran etenemistä kuvaa-
via kertomustyyppejä (vrt. Eskola 2010; Eskola 
& Suoranta 1998). Kertomustyypit kuvaavat, 
kuinka ja millaisten tilanteiden ja tapahtumien 
kautta ura urheilujohdon eliittiin on kulkenut 
ja millaisen juonen urheilujohtajat urakerto-
muksiinsa rakentavat. Erityisesti tarkasteltiin, 
mitä kerronta sisältää ja miten urheilujohtajat 
kertovat eliittiurheilujohtajaksi etenemises-
tään. Tyypittelyjen avulla saatiin kokonaiskuva 
aineis tosta ja sen moninaisuudesta. Samalla saa-
tiin esiin, kuinka urheilujohtajien kertomukset 
heijastavat myös yleisiä kulttuurisia merkitys-
järjestelmiä: urheilujohtajuuden maailman toi-
mintatapoja, arvoja ja normeja.

AINEISTO

Tutkimuksen kohdejoukkona on suomalaisen 
liikunnan ja urheilun ylin johto yksityiseltä, jul-
kiselta sekä kolmannelta sektorilta. Ylimmällä 
johdolla tarkoitetaan suomalaisia urheilun kat-
tojärjestöjen hallitusten puheenjohtajia ja pää-
sihteereitä, sekä merkittävien kansainvälisten 
urheilujärjestöjen jäseniä. 

Tutkimusta varten haastateltiin kuuttatois-
ta henkilöä, jotka toimivat operatiivisina tai 
luottamusjohtajina yksityisellä tai kolmannella 
sektorilla, sekä valtionhallinnon tai kaupunkien 
johtavassa asemassa olevia virkamiehiä julkisel-
la sektorilla. Valinnan perusteena oli, että hen-
kilöllä on kansallisesti ja/tai kansainvälisesti tar-
kasteltuna korkea asema, tai muuten vaikutus-

valtainen asema suomalaisessa liikunnassa ja 
urheilussa. Haastateltavista naisia oli neljä ja 
miehiä kaksitoista. Iältään he olivat 45–73 -vuo-
tiaita. Määrällisesti kuusitoista henkilöä suoma-
laisen liikunnan urheilun ylimmästä johdosta 
on varsin kattava joukko, koska liikunnan ja ur-
heilun ylin johto on melko pieni ryhmä ihmisiä. 

Urheilujohtajat valittiin suomalaisen liikun-
nan ja urheilun kolmelta eri sektorilta, koska 
haluttiin saada monipuolisia urakertomuksia 
erilaisista organisaatioympäristöistä, jotka siten 
laaja-alaisesti kuvaavat ylimpään suomalaiseen 
urheilujohtoon etenemistä. Tutkimukseen valit-
tiin sekä luottamus- että operatiivista johtoa, 
jonka myötä tutkimukseen saatiin mukaan sa-
malla sektorilla, eri näkökulmista rakentuvia 
kertomuksia. Yksityiseltä sektorilta on mukana 
kuitenkin vain yksi henkilö. Hänen valintaansa 
vaikutti korkeimmassa kansainvälisessä opera-
tiivisessa urheilujohtajan asemassa toiminut 
suomalainen. 

Urheilujohtajien valinta aloitettiin perehty-
mällä yksityisen ja kolmannen sektorin hallitus-
ten kokoonpanoihin sekä luottamusjohdon 
hen kilörakenteisiin. Lisäksi huomioitiin niissä 
vaikuttavien ihmisten taustahistoria. Julkiselta 
sektorilta tarkasteltiin merkittävimpiä liikunta- 
ja urheiluasioista vastaavia henkilöitä, kuten 
ope tus- ja kulttuuriministeriön henkilöstöä sekä 
suurimpien kaupunkien liikuntajohtajia. Näin 
rakentui keskeisesti liikunnassa ja urheilussa 
eri sektoreilla vaikuttavien henkilöiden kartta. 
Erityisesti järjestökentällä keskeisissä asemissa 
vaikuttavilla henkilöillä oli useampia luottamus-
tehtäviä urheilujohdon huipulla.

Ylin urheilujohto on hyvin miehinen Suo-
messa. Tutkimuksen kannalta oli tärkeää saada 
naisten ääni tutkimusaineistossa esiin, josta 
johtuen valittiin tarkoituksenmukaisesti muu-
taman tasaväkisen kandidaatin kohdalla haas-
tateltavaksi nainen. Näin saatiin myös heidän 
kertomuksiaan ja kokemuksiaan mukaan tutki-
mukseen. Kummankin sukupuolen mukana olo 
tuo laajuutta urakertomuksiin ja mahdollisesti 
myös esiin sukupuolten välillä olevia erilaisia 
painotus- ja merkityseroja uran rakentumisen 
vaiheissa. Taulukossa 1. on esitetty haastatelta-
vien määrät tehtävänimikkeen ja sektorin mu-
kaan.
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Analyysiosuudessa käytetyissä haastattelu-
sitaateissa kukin haastateltu on koodattu nimel lä, 
joka kuvaa kertomuksen sisältöä. Siten nimeä-
minen perustuu kertomuksista esiin nousseisiin 
seikkoihin. Analyysiosassa kunkin aineisto-
sitaatin perässä on haastatellun ilmaiseva viite. 

SUOMALAISTEN URHEILUN 
HUIPPUJOHTAJIEN KERTOMUSTYYPIT

Tutkimuksessa tarkasteltiin urheilujohtajien 
kertomuksia yksilön subjektiivisesta näkökul-
masta käsin. Keskeisessä asemassa oli kerto-
musten juonen ja sen rakentumisen analyysi. 
Tällöin tarkastelun kohteina olivat kertomusten 
lähtö- ja käännekohdat, merkitykselliset tilan-
teet ja tapahtumat. Myös sisällöllisiä teemoja 
huomioitiin analyysissä: mitä urheilujohtajat 
kertoivat uralla etenemisestään sekä millaisia 
yksilöllisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä 
urakerronta sisälsi. Lisäksi katsottiin miten he 
näistä tekijöistä kertoivat.

Hännisen (2000) mukaan omasta elämästä 
kerrottua kertomusta ei esitetä koskaan sellai-
senaan ja juonellisesti eheänä kertomuksena, 
vaan sisältö rakentuu valituista katkelmista, epi-
sodeista, joissa heijastuu ympäröivä kulttuuri. 
Tämä pätee myös tämän tutkimuksen urakerto-
muksiin. Haastatteluaineisto ei rakennu yksin-
omaan selkeä juonisista urakertomuksista, vaan 
tapahtumat sijaitsevat haastatteluissa paikoin 
hyvinkin vaihtelevassa ja ei-kronologisessa jär-
jestyksessä. Tämä ei kuitenkaan estä kertomus-
ten tapahtumien kronologiseen järjestykseen 
asettamista kokonaiskuvan saamiseksi urien 
ajallisesta jäsentymisestä. 

Kokonaiskuvan saavuttamiseksi ja urien 
juo  nen ymmärtämiseksi analyysi aloitettiin te-
kemällä jokaisesta urakertomuksesta kronolo-
ginen malli. Kerrotut tapahtumat järjestettiin 
aikajanalle, jolloin niiden tapahtumisjärjestys 
tuli esiin. Tämän jälkeen urakulkuja vertaile-

malla voitiin tarkastella myös niiden yhtäläi-
syyksiä ja eroavaisuuksia. Vaikka urakertomuk-
set poikkesivatkin toisistaan melko paljon ja 
olivat suhteellisen yksilöllisiä tapahtumiltaan, 
tiettyjä rakenteellisia ja sisällöllisiä yhtäläisyyk-
siä hahmottui. Yhtäläisyydet ja erot jäsentyivät 
siten, että urakertomuksista saattoi muodostaa 
kertomustyyppejä, joihin tiivistyi kerrottujen 
tapahtumien ja niiden tapahtumisjärjestyksen 
samankaltaisuutta. 

Tyypit muotoutuivat pikkuhiljaa aineiston 
käsittelyn ja analysoinnin myötä. Neljä kerto-
mustyyppiä hahmottui selkeinä, vaikka vaativat 
pitkäaikaisen analyysin ja aineiston sisällön hy-
vän tuntemuksen. Yksittäisissä kertomuksissa 
kertomustyyppi hahmottui helpommin tapah-
tumien ja juonikulun tarkastelun kautta, mutta 
muutamat kertomukset sisälsivät viitteitä kah-
desta eri kertomustyypistä ja vaativat siten tar-
kempaa analyysia ja pohdintaa. Tällöin tarkas-
teltiin myös kertojien toimijuutta ja kerronnan 
modaalisuutta, joilla saatiin esiin tyypittelyyn 
vaikuttavia kerronnallisia painotuksia. Vahvaa 
toimijuutta kuvasi kerronnassa käytetyt osaa-
miseen, haluamiseen ja voimiseen liittyvät mo-
daaliteetit, heikkoa toimijuutta kerrottiin pakon 
ja välttämättömyyden kautta. On syytä painot-
taa, että vahva tai heikko toimijuus ei tarkoita 
vahvaa tai heikkoa johtajuutta. Kyse on kerron-
ta- eikä johtamistavasta, siis siitä miten ihmiset 
kertovat itsensä omiin kertomuksiinsa. Lisäksi 
tämän tutkimuksen kohteena ei ole johtaminen 
tyyleineen ja tapoineen itsessään, vaan se miten 
urheilujohtajien itseymmärrys suhteutuu hei-
dän urakertomuksiinsa. 

Analyysin tuloksena aineistosta löytyi neljä 
urheilujohtajaksi etenemisen kertomustyyppiä, 
jotka ovat kasvukertomus, ajautumiskertomus, 
sattumakertomus ja pyrkimyskertomus. Nämä 
antavat kokonaiskuvan siitä, millaisten tilantei-
den ja tapahtumien kautta ura urheilu johdon 
eliittiin on rakentunut ja millaisen juonen 

Taulukko 1.  Haastateltavien määrät tehtävänimikkeen ja sektorin mukaan

Sektori ja nimike Kolmas sektori julkinen sektori Yksityinen sektori

Luottamusjohtaja 8

Operatiivinen johtaja 2 1

Virkamies/ liikuntajohtaja 5
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urheilujohtajat kertomuksiinsa rakentavat. 
Kertomustyypit ja urheilujohtajatyypit on ku-
vattu taulukossa 2. Taulukosta ilmenee myös 
yksittäisen kertojien koodinimet ja heidän ase-
moituminen tyypeittäin. Seuraavaksi tarkaste-
lemme kutakin kertomustyyppiä tarkemmin. 

Kasvukertomus

Kasvukertomuksissa keskeisenä tekijänä on 
sekä yksilön kasvu ja kehittyminen liikunnan 
ja urhei lun parissa lapsuudesta ja nuoruudesta 
saakka. Liikuntaharrastus on ollut alkuaankin jo 
kilpaurheilua, mikä on ohjannut kertojia järjes-
täytyneeseen seuratoimintaan urheiluseuroissa 
tai koulujen urheilutoimintaan. Tämä on toimi-
nut perustana ja polun alkuna urheilujohtami-
seen kasvukertomuksissa. 

Tavallaan mä jouduin siihen [joukkueen joh-
tohahmoksi] ja pikku hiljaa sitte on kasvanut 
erilaisiin tehtäviin. Et mä niinku jouduin sii-
hen tosi nuorena. (Johtohahmo)

Mä oon niinku kasvanu siihen ja löytäny sii-
tä sen oman iloni, niin kun jonku semmosen 
syvän merkityksen urheilulle ja liikunnalle 
kaiken kaikkiaan. (Mitalisti)

Mä olin niinku urheiluseurassa mukana, ja 
kaikis talkoissa jo pikkupoikana toimimas-
sa, ja koin sen niinku tärkeeks et täällä pitää 
niinku tehdä. (Mitalisti)

Mulla on niit ollu hirvee määrä, erilaisia la-
jeja. Tietysti [oma laji] on ollu se kaikkein 
tärkein ja se lähti siitä liikkeelle, että meillä 
perheessä harrastettiin [lajia] ihan pikku-
kakarasta, niin tein sitä aina… (---) ja mut 
vietiin nuorena mukaan, sanotaan mä olin 
yhdeksänvuotias vasta, kun olin ensimmäistä 
kertaa kansainvälisissä kilpailuissa Ruotsissa. 
(Manttelinperijä) 

Urheilun sisällä eri tasojen ja tehtävien kautta 
on tapahtunut kehittymistä kohti urheilujoh-
don eliittiä. Kasvukertomuksissa edetään suh-
teellisen muodollisesti urheilun järjestötoimin-
nan rakenteiden ja hallinnon tasolta toiselle. 
Tyypillisesti portaat kulkivat seuratasolta piiri-
tasolle, sitten lajiliittotoimintaan ja lopulta kan-
salliselle tai jopa kansainväliselle tasolle. Pitkä 
taival urheilun hallinnollisissa tehtävissä eri ta-
soilla on kasvattanut kertojat tuntemaan omaa 
lajiaan ja urheilun kenttää kokemusperäisesti 
ja laaja-alaisesti. Pitkä ja monipuolinen ura on 
myös kerryttänyt kasvukertomusten kertojille 
osaamista ja kykyä toimia johtotehtävissä. 

Kasvukertomuksille oli tyypillistä suhteelli-
sen vahva toimijuus eli omaan osaamiseen ja ky-
kyyn perustuva kerronta. Vahvan toimijuuden 
perusta tulee esiin kerronnassa siten, että kerto-
jat ovat osallistuneet hyvin monialaisesti seura- 
ja urheilutoimintaan. Näin he ovat kartuttaneet 
osaamispääomaansa tulevaa järjestöuraansa 
varten. Kyse ei ole vain lineaarisesta uraputkesta, 
vaan myös horisontaalisella tasolla tapahtuvasta 

Taulukko 2.  Urheilujohtajien kertomukset urheilujohtajatyypeittäin sekä kertomustyypeittäin

Urheilujohtajatyyppi 
ja kertomustyyppi

VALITTU 
(7 kpl)

POLIITIKKO 
(1 kpl)

SPOrTTI 
(4 kpl)

BYrOKrAATTI 
(4 kpl)

Kasvukertomus  
(4kpl)

Neutralisoija,
Mitalisti, 
Manttelin-
perijä, 
johtohahmo 

Ajautumiskertomus 
(6kpl)

Partiolainen, 
Pyyteetön

Terveydenedistäjä Verkostoituja joukkueenjohtaja,
Suunnannäyttäjä

Sattumakertomus 
(3kpl)

Uranuurtaja Tunnollinen, 
Kansanmies

Pyrkimyskertomus
(3 kpl)

Kehäkettu Taustavaikuttaja, 
Aikaansaaja
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monialaisesta osaamisesta, jonka kautta urhei-
lun kentän instituutiot ovat tulleet heille tutuik-
si ja he instituutioille. Näin ollen kertojilla on 
myös kohtuullisen vankkaa urheiluhallinnon 
tuntemus. Toimijuuden näkökulmasta on kui-
tenkin mielenkiintoista huomata, että kerron-
nassa ilmenee suhteellisen vähän haluamisen 
kautta tapahtuvaa uralla edistymistä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita heikkoa toimijuutta, koska 
se kanavoituu osaamisen ja kykenemisen kautta. 

Mä olin sitten jollain lailla joutunu semmo-
seks johtohahmoks sitte siin porukassa, ehkä 
sitä kautta, kun mun broidi oli ollut siin ve-
täjänä… ja olin ollu siin sen päällikön apuna 
koko ajan ja sit mä rupesin… yritin laukoo 
sitä pattitilannetta. (---) Ja näin sit kävi ja 
mä tota ni kakskytkasvuotispäivänä jouduin, 
niin kundit oli sitä mieltä, et mä oon ehdot-
tomasti parempi johtaja, ku maalivahti [nau-
rua] ja tota ni niin must tuli seuran puheen-
johtaja kakskytkaksvuotissyntymäpäivänä. 
(Johtohahmo)

Et mä tiedän, mitä se arkipäivä on [urhei-
lussa]. (---) Mut kyl mul on niinku kaikki 
[tietämys]… Ihan tarkkaan tiedän. Mul on 
aika vahva seuratausta, et se kyl antaa niin-
ku hirveen pohjan sitten olla urheilujoh-
taja. Aika kova tausta mul on siin mielessä. 
(Johtohahmo)

Kasvukertomus muodostaa myös normi- tai 
mallikertomuksen (vrt. Sarbin & Kitsuse 1994) 
siten, että urheilumaailmassa sitä pidetään luon-
nollisena tapana edetä johtajaksi. Viime kädessä 
urheilun kenttä legitimoi yksilön kykeneväksi 
toimia johtajana. Siten on perusteltua sanoa, 
että nimenomaan kasvukertomus on eräänlai-
nen mallikertomus urheilun huippujohtajaksi 
kehittymisestä. Alla olevassa sitaatissa korostuu 
nimenomaan kertojan vankka sisäpiiriläisyys ja 
siitä seuraava vaikutusvalta. 

Kai se on ollu se kiinnostus, minkä on huo-
mannu, että pystyy niinku lajiin vaikutta-
maan, jos on mukana eri palleilla tavallaan 
ja jotta pääsis sitten vaikuttamaan, nin mitä 
korkeemmalla istuu, niin sitä enemmän vai-
kuttaa. Se on ihan niinku liikemaailmassa, 

että se on yleensä hallituksen puheenjohtaja, 
joka viimeset päätökset tekee ja toimitusjoh-
taja, ja näin on [lajin nimi] ollu tai näin on 
[kv-organisaation nimi] ollu. Elikä on ollu 
pakko käyttää näitä eri tahoja, ja sitä kautta 
niinku päässy siihen, ja päässy vaikuttamaan 
sanotaan nyt päässy vaikuttamaan melkein 
kaikkiin asioihin, jotka jollain tapaa liittyy 
lajiin. (Manttelinperijä)

Ajautumiskertomus

Ajautumiskertomuksissa keskeisenä tekijänä 
on ulkopuolisen henkilön tai henkilöiden mer-
kittävä ohjaava vaikutus urheilujohtajan uran 
etenemisen vauhtiin ja suuntaan. Ulkopuoliset 
henkilöt nousevat jopa yksilön urheilujohtajak-
si etenemistä määrittäväksi tekijäksi. Tyypillistä 
oli, että alkusysäys ja motivointi uralla etene-
misessä tulevat ulkoa päin. Alkusysäyksenä oli 
usein tuttavapiiriin kuuluvan toisen henkilön 
kehotus hakea johtotehtävää. Motivointi taas on 
perustunut toisen henkilön kertojassa näkemiin 
hyviin ominaisuuksiin, joiden perusteella kerto-
jaa on rohkaistu johtotehtävään hakeutumiseen. 

Jostakin syystä sillonen lajiliiton puheen-
johtaja, joka oli luopumassa tehtävistään, ni 
käveli mun työhuoneeseen – mä olin sillo 
[alan nimi] johtotehtävissä, että rupeisinko 
laji liiton puheenjohtajaks. (Partiolainen)

Kyl ne on varmaan nää pyynnöt ja puhe-
linsoitot [merkitykselliset tekijät]. (…) Mut 
sillon ku muhun on otettu yhteyttä ja pyy-
detty, niin sillon mä olen ymmärtänyt vasta-
ta myönteisesti ja tota kyl ne on, en haluais 
sanoa et se olis sattumaa, et varmaan jollakin 
on ollut joku käsitys, kun on kysytty, pyydet-
ty. (Joukkueenjohtaja) 

[Henkilön nimi] kerto mulle, et siel on haus-
sa tiedotussihteeri, jonka tehtäviin kuuluu 
myös kansainväliset asiat. Että hae. Mä sa-
noin, et enhän mä nyt voi mitään liikunta-
tieteellistä hakea, et eihän mul oo mitään 
niinku siihen liittyvää [taustaa]. Mutta se sai 
mut usutettuu hakee ja mut valittiin sit sinne. 
(Suunnannäyttäjä) 
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Se, että joku tuli ja kysy tämmöseen seura-
työhön, et en mä itse ois sinne osannu var-
maan mennä mukaan. (Pyyteetön)

Jos kattoo suomalaista urheilujohtamista näi-
tä vähän isompia paikkoja, niin aika harvoin, 
esimerkiks [kattojärjestön nimi] ei koskaa ni 
voisko sanoo tämmösestä suuresta tyhjyy-
destä noustu vain hallituksessa työskentele-
mällä niin ni sitten puheenjohtajaksi. Et se on 
aina sitte haettu jostain muualta jo valmiiksi 
tunnettu nimi, et ehkä tämä on siinäki mie-
lessä ollut jonku lasikaton murtaminen,  --- et 
puheenjohtajaksi tule henkilö joka ei ole ur-
heilun ammattilainen vaan johtamisen am-
mattilainen. (Partiolainen)

Kuten alla olevista aineistositaateista ilmenee, 
urheilujohtajan toimijuus voi kuvastua jopa 
passiivisena. Heikko toimijuuskerronta voi ku-
vastaa kertojan epätietoisuutta omista taidois-
taan ja kyvyistään. Omia vahvuuksia ei ehkä 
tunnistetta. Siksi ajautumiskertomustyyppiä 
voisi kuvailla paikoin myös ajopuu -metaforalla. 
Ajautumiskertomuksen kertoneiden johtajien 
itse ymmärryksessä ilmeni käsitys, jonka mu-
kaan he eivät välttämättä omaisi riittävän vah-
voja ominaisuuksia suhteessa kentän vaatimuk-
siin. Tämä käsitys perustui siis oman itsen ja 
urheilun kentän toimintakulttuurista olleen 
mielikuvan vertaamiseen. Neljällä kuudesta 
ajautumiskertomuksen kertojasta ei ollut vah-
vaa aiempaa kokemusta urheiluhallinnon ken-
tästä, mikä osaltaan johti heidät yliarvioimaan 
sen vaatimuksia. Tämä tuli kertomuksissa esiin 
nimenomaan toimijuuden heikkoutena. 

Kyl se oli aika paljon ulkopuolisten vaiku-
tusta, et mä sitten asetuin ehdolle puheen-
johtajaksi. Et sain siihen liittyviä kannustavia 
kyselyjä aika paljon ja tulin sitten valituksi. 
(Partiolainen)

 … varmaan on tämmönen tietynlainen ajo-
puuteoria… (Partiolainen)

Ja onneks, siis eihän se johdu minusta tai ai-
nakaan kovin suurelta osin, vaan se johtuu, 
mun mielest siitä, et ihmiset on luottanu 
ja nähny, että on niinku jotain annettavaa, 

tai niinku mahollisuus sit edustaa siel. (Ter-
veydenedistäjä)

Ketään muita tähän ei saatu, nin tota sit mua 
kysyttiin, ja mä sitte hullu lähdin tähän sillo. 
(---) Et miks mä tulin [työtehtävään], emmä 
tiedä. Siihen nyt ei varmaan mitään järjellistä 
syytä oo. (Verkostoituja)

[Henkilön nimi] kerto mulle, et siel on haus-
sa tiedotussihteeri, jonka tehtäviin kuuluu 
myös kansainväliset asiat. Että hae. Mä sa-
noin, et enhän mä nyt voi mitään liikunta-
tieteellistä hakea, et eihän mul oo mitään 
niinku siihen liittyvää [taustaa]. Mutta se sai 
mut usutettuu hakee ja mut valittiin sit sinne. 
(Suunnannäyttäjä)

Ajautumiskertomuksen kohdalla on syytä nos- 
 taa esiin myös sukupuolinäkökulma siksi, 
että haastatelluista neljästä naisjohtajasta kol-
men (Pyyteetön, Terveydenedistäjä ja Suun nan-
näyttäjä) kertomukset olivat ajautumiskerto-
muksia (Uranuurtajan kertomus oli sattumaker-
tomus). Muutamat naisjohtajat olivat kokeneet 
jossakin uransa vaiheessa, että sukupuolella 
oli ollut jonkinlainen positiivinen vaikutus va-
lintatilanteissa näinkin miesvaltaisella alalla. 
Taustalla vaikuttavana tekijänä he arvioivat 
olleen sen, että naisia on hyvin vähän urheilu-
johdossa, niin kansallisesti kuin kansainvälises-
tikin, jolloin naissukupuolella on saattanut olla 
positiivista vaikutusta valintatilanteessa. 

Naisjohtajista erityisesti Suunnannäyttäjän 
kertomus sisälsi kokemuksia, joissa sukupuoli 
näyttäytyi etenemiseen negatiivisesti vaikutta-
vana tekijänä. Hän oli työuransa aikana kuul-
lut kommentointia ja vähättelyä sukupuolensa 
vuoksi, hänet oli jopa arvioitu miespuolisten 
taholta tehtävään sopimattomaksi sukupuolen-
sa vuoksi. Sukupuoli näyttäytyi joissakin koh-
din siis tehtävään soveltuvuuden esteenä, kuten 
alla oleva Suunnannäyttäjän itsestään kuulema 
kommentti kertoo. 

Ei sitä [Suunnannäyttäjää] voi siihen valita, 
et eihän sen kanssa voi mennä edes saunaan. 
(Suunnannäyttäjä)
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Arvioimalla sukupuoli tehtävään soveltuvuu-
den esteeksi nainen voidaan myös yleistää su-
kupuolen vuoksi tehtävään sopimattomaksi 
(ks. Lämsä 2003, 34–35; Kanter 1977). Näin on 
käynyt myös Suunnannäyttäjälle, jota on yritetty 
estää asettumasta ehdolle varapuheenjohtajaksi 
merkittävään kansainväliseen tehtävään, jotta 
vastapuolen miesehdokas saataisiin läpi. Hänet 
kuitenkin valittiin kansainvälisen järjestön ko-
mitean puheenjohtajaksi, ja vieläpä ensimmäi-
senä naisena järjestön historiassa.

Mä muistan, kun mä olin ehdolla ensin [kan-
sainvälisen komitean nimi] varapuheenjoh-
tajaks, nin kuinka jotku miehet yritti mua 
epätoivosesti estää asettumasta ehdolle saa-
dakseen yhden suosikkimiehensä siihen. Et 
siin on ollu tämmöstä nais-mies-näkökul-
maa varsinki jossain kansainvälisel tasol, jos-
sa alun alkaen ei ollu naisia käytännöllisest 
ollenkaa. (Suunnannäyttäjä)

Osa naishaastateltavista kertoi kokeneensa, että 
heiltä vaaditaan miehiä enemmän ahkeruutta, 
jatkuvaa uskottavuuden ja asiantuntemuksen 
osoittamista, siis kovaa työtä uralla onnistuak-
seen ja jotta ovat uskottavia miesten silmissä. 
Tällaista havaintoa tukee Lämsän ja Hiilloksen 
(2008) tutkimuksissa esiin tullut naisjohtajien 
kokemus, että heidän tulee olla miehiä ahke-
rampia ja tehdä työtä enemmän menestyäkseen 
uralla miehisessä johtamisen maailmassa (vrt. 
Jamieson 1995). Naisjohtajilla on myös taipu-
musta ennemminkin sopeutua miehiseksi koet-
tuun johtamisen maailmaan kuin kyseenalaistaa 
vallitsevia käytäntöjä (Lämsä 2011), mikä tuli 
esiin myös Suunnannäyttäjän kertomuksessa.

On niinku joutunu sillä tavalla niinku op-
pimaan luovimaan niinku naisena näis ver-
kostoissa ja toimimaan niinku sillä tavalla 
että sun uskottavuus myös miesten silmissä 
syntyy ja sehän ei oo mitään muuta ku kovaa 
työtä. Sun täytyy vaan koko ajan olla niinku 
asiantunteva ja tämmönen, et sun on aina 
niinku perusteltava ja tehtävä ne taustatyöt 
tosi hyvin ehkä enää ei niin samalla tavalla 
mut se on ollu aika raaka se maailma aika-
semmin. (---) Et en mä tiedä muuta, ku et 
se on ollu kovaa työtä ja sun pitää koko ajan 

niinku osottaa asiallisuutta kaikessa. Voihan 
olla hauskaa ja kaikkee kivaa tehty yhdessä ja 
muuta, mut et koko ajan se perusjuttu on se, 
että sä et saa lipsuu siinä osaamisessas. Sun 
on niinku näytettävä se. Et kyl mä oon aina 
kotiläksyt tehny aika hyvin, siis sillo, kun 
on ollu tämmösiä vaikuttamisen paikkoja. 
(Suunnannäyttäjä)

Sattumakertomus

Sattumakertomuksessa keskeisenä elementtinä 
on sattuma tai yllättävä tapahtuma, jonka seu-
rauksena yksilö siirtyy urheilujohtajan uralle 
tai etenee kohti urheilujohdon eliittiä. Sattuma 
tai yllättävä tapahtuma on kertomuksessa kes-
keinen käännekohta, joka karsii muut uravaih-
toehdot pois. Tällöin kertoja ei myöskään näe 
urheilujohtajan uraa omana ehdottomana toive-
ammattinaan, vaan se on yksi vaihtoehto mo-
nien joukossa. 

No, se on tietysti monen, monen sattuman 
summa [eteneminen urheilujohtajaksi]. (Kan - 
sanmies)

Niin, se on kummallinen juttu, et miten nyt 
sillä lail käviki. (Uranuurtaja)

Tavallaan sitten sattumaa, että oisinko mä 
sitten, jos en olisi siihen silloin hommaan 
päässy, niin voi olla, etten olisi urheilujohtaja 
lainkaan, että mä tekisin jotain ihan muuta. 
(Tunnollinen)

Sattuman kautta johtajaksi päätymis-tulkintaa 
tukevat käännekohtien tapahtumien moninai-
suus. Käänteen aikaansaaneet tapahtumat poik-
kesivat usein suhteellisen paljon normaaleista 
arkeen kuuluvista tapahtumista. Samoin tyypil-
listä on kertojan urheilujohtajuusintention puu-
te ja toimijuuden paikoittainen heikkous. Jos 
jotakin tapahtuu sattumalta, se ei ole jo lähtö-
kohtaisestikaan toimijan intention tuottamaa ta-
pahtumista. Kerronnasta puuttuu toimijan oma 
haluaminen ja erityisesti pyrkiminen puuttuu 
lähes tyystin. Toisaalta sattumalta tapahtunut 
mahdollisti kertojille urheilujohtajan uralle siir-
tymisen ja siinä etenemisen. 
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Kävi sitten niin, että se meni äänestykseen 
mun ja hänen välillä siinä kokouksessa, jos-
sa toiminnanjohtaja valittiin. Rahan heitto ja 
mä hävisin sen, mutta sitten tämä kaveri otti 
siitä niin paljon nokkiinsa, että kun häntä 
valitaan rahan heitolla, niin hän kieltäytyi ja 
musta tuli [toiminnanjohtaja]. (Tunnollinen)

Mä olin ehdin olla vain puoli vuotta toimisto-
päällikkönä, kun hän [edeltävä lajiliiton 
johtaja] kuoli. Käänteentekevää oli se… mä 
olin kuitenkin hyvin nuori, mä olin 30, vähä 
päälle, niin liittohallituksella oli silloin, ne 
teki musta vt. toimitusjohtajan, mutta niillä 
oli tavallaan kova miettiminen, että ottaa-
ko ne noin nuoren kaverin. (…) Varmaan 
se oli semmonen käänteentekevä, kun ne 
päätti ottaa, niin tavallaan itse nousi urheilu-
johtajana eri tasolle. Siitä alkoi erilainen ura. 
(Tunnollinen)

Yllättäen liikuntajohtaja ilmotti erostaan. Mä 
muistan viel paikan, mä olin eduskunnan 
saunassa niinku alkuillasta ja me katottiin 
teksti-TV:tä ja siel sanottiin, et [henkilön ni-
mi] eroaa. Ja mä aattelin, et tos ois sellanen. 
Et mä olin jossain määrin tuskastunu siel 
eduskunnassa [työskentelyyn]. (---) No sit-
te ku mä olin aikani miettiny sitä ilmotusta, 
jonka näin teksti-TV:n ruudulla, et [kaupun-
gin nimi] liikuntajohtajan paikka on auki ja 
se rupes mua kiehtoo päivä päivältä enem-
män. (Kansanmies)

Sattumakertomuksen ja ajautumiskertomuksen 
välinen raja ei aina kaikkien kertojien kohdalla 
ollut aivan yksiselitteinen. Ulkopuolisten mer-
kitys urheilujohtajan uralle lähtemisessä hämär-
tää paikoin sattuma- ja ajautumiskertomuksen 
rajaa. Esimerkiksi Kansanmiehellä ulkopuoli-
silla henkilöillä on suhteellisen paljon vaiku-
tusta hänen päätöksiinsä, mutta viime kädessä 
hän kuitenkin koki tapahtumat yllätyksellisinä. 
Tästä syystä hänen kertomuksensa on tulkittu 
sattumakertomukseksi. 

Pyrkimyskertomus

Pyrkimyskertomusissa kertojalla on vahva ha-
lu ja tahto toimia liikunnan ja urheilun parissa. 

Urheilujohtajaksi pyritään, hakeudutaan ja uraa 
rakennetaan määrätietoisesti ja urasuuntautu-
neesti. Pyrkimyskertomusta voidaan pitää 
prog ressiivisesti etenevänä kertomuksena, jon-
ka päämääränä nähdään urheilujohtajan uralla 
eteneminen kohti urheilujohdon eliittiä (vrt. 
Gergen & Gergen 1986, 27). Vaikka urheilun 
huippujohtajan idea ei ollutkaan kertojilla jo 
lapsuuden haaveena, se on muotoutunut kui-
tenkin tavoitteeksi uralla etenemisen mahdolli-
suuksien myötä. 

Kun se tilaisuus tuli, niin emmä sitä jättäny 
käyttämättä. (Taustavaikuttaja)

Totta kai, ku tässä on, ni siihen on halunnu. 
(Aikaansaaja) 

Se on ollu niinku ihan selkee tietonen va-
linta [ura] ja sen kautta niinku se, (---) ni 
se osaaminen pitkälti lähtee siitä, et sul on 
niinku kokemus ja aika syvä tuntemus siitä, 
että mitä tää urheilun johtaminen oikeesti on. 
(Kehäkettu)

Pyrkimyskertomus on myös ajautumiskerto-
muksen vastakohta, koska tässä yksilöllä on 
vahva sisäinen halu ja tahto pyrkiä urallaan 
eteenpäin, hierarkkisesti ylöspäin. Tästä ei kui-
tenkaan seuraa, että pyrkimyskertomusten ker-
tojien ura olisi ollut yksilinjainen ja suora tie 
johtajaksi. Heidän uransa on sisältänyt myös 
vastuksia ja ylitettäviä esteitä. Lisäksi ura on 
ollut monipolvinen, mutta sitä on luonnehti-
nut varmuus omien valintojen oikeellisuudesta. 
Valintojen oikeellisuuden perusteena on taas pi-
detty sekä käsitystä urheilujohtajasta kutsumus-
ammattina että jonkin mission toteuttamisena. 

Ja se alko jotenkin siit [ohjaamisesta ja val-
mentamisesta] se kasvu, ja sit mä tiesin, et 
mul ei mulla niinku mitään muuta tota 
näkymää, että must tulee jumppamaikka. 
(Kehäkettu)

…et mää yritän vaikk niin monta kertaa, et 
mä pääsen sinne ja sit mä menin liikunnalle. 
(Kehäkettu)
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Et kun on niinkun itse tehnyt sen päätöksen 
siinä, et enemmän haluaa olla täällä tausta-
vaikuttajana, kuin sitten siinä suorassa linjas-
sa… (Taustavaikuttaja)

Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti ana-
lysoitu kertomuksia vallan näkökulmasta, mutta 
byrokraattien (Taustavaikuttaja ja Aikaansaaja) 
pyrkimyskertomuksissa tuli esiin myös valta-
elementti. Vallan lisääntyminen motivoi osittain 
pyrkimystä päästä johtamishierarkiassa kor-
keammalle, vaikka ei ollutkaan keskeisin motiivi. 

TULOKSET JA POHDINTA

Tutkimuksessa tarkastellut urheilujohtajien 
urakertomukset osoittavat, että urheilujohdon 
ylimpään johtoon etenemisen muodot ovat yk-
silötasolla moninaisia. Kuitenkin etenemiseen 
vaikuttavissa tekijöissä on havaittavissa myös 
niin yksilölähtöisiä kuin organisaatio- sekä kult-
tuurisia tekijöitä. Vaikka kerrotut tapahtumat ja 
kokemukset ovat yksilötasolla koettuina ainut-
kertaisia, löytyi niistä myös yhtäläisyyksiä, jot-
ka mahdollistivat niiden tyypittelyn. Kertojien 
omaa uraa koskeva itseymmärrys rakentui si-
ten yksilöllisten kokemusten ja kulttuurisesti 
omaksuttujen kerronnan konventioiden väli-
senä tuotoksena. Toisin sanoen, yksilöllisten 
kertomusten rakennusaineena toimivat kult-
tuuriset tavat ja tottumukset ymmärtää työuraa. 
Tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt yhtä sel-
keää urakertomusmallia, jossa ura etenisi syste-
maattisesti, vaan moninainen ja osin kirjavakin 
kokoelma uraan liittyviä kerrottuja tapahtumia. 

Tutkimuksessa tuli esiin erilaisia uralla etene-
mistä ohjaavia ja taustalla vaikuttavia tekijöitä. 
Ne eivät olleet pelkästään uraa edistäviä, vaan 
joukossa oli myös etenemistä hankaloittavia ja 
osin jopa estäviäkin seikkoja. Urheilujohtajien 
kertomuksista löydettiin neljä urheilujohdon 
eliittiin etenemisessä keskeisesti vaikuttavaa te-
kijää. Tärkeimpänä ja vallitsevimpana niistä oli 
rooli urheilun sisällä. Se legitimoi kertojan ase-
man urheiluhallinnon hierarkiassa ja näyttäytyi 
jopa uralla etenemisen normina. Esimerkiksi 
vahvaa taustaa kyseisessä lajissa pidettiin jopa 
edellytyksenä toimia johtajana. Politiikka, jolla 
on moninainen ja ristiriitainenkin historia suo-
malaisessa liikunnassa ja urheilussa, koettiin 
toisaalta edistävänä, mutta myös etenemistä 

estävänä tekijänä. Sitä pidettiin myös ristirii-
taisia näkemyksiä herättävänä elementtinä lii-
kunnan ja urheilun kentässä. Sukupuoli tuli 
naisten kertomuksissa näkyväksi: se koettiin 
sekä uralla edistäväksi mutta myös estäväksi 
tekijäksi. Miesten kertomuksissa sukupuolella 
ei ollut tällaista vaikutusta. Johtamisosaamista 
pidettiin hyvin merkittävänä ja tärkeänä omi-
naisuutena ylimmissä johtamistehtävissä, mutta 
vain muutaman urheilujohtajan kertomuksessa 
johtamisosaaminen nousi eliittiin legitimoivak-
si tekijäksi.

Kasvukertomus näyttäytyi kulttuurisena nor-
mi- tai mallikertomuksena, johon muita kerto-
mustyyppejä verrattiin. Kasvukertomuksissa 
painottui uran luominen urheilumaailman sisäl-
lä. Muista kertomuksista puuttui vahva urheilu-
hallinnon sisällä kasvamisen polku, mikä koros-
ti kasvukertomuksen kulttuurista ylivertaisuutta 
ja normiluonnetta urheilujohtajan uran raken-
tumisessa. Kasvukertomuksissa oman johtajuu-
den legitimaatio haettiin usein urheilun sisällä 
kasvamisesta, eikä niinkään omista aikaisem-
mista johtajakokemuksista. Lisäksi niissä ker-
tomuksissa, joissa kertojilla ei ollut kulttuurisen 
odotuksen mukaista normitaustaa, tämä tausta 
etsittiin muun liikuntaan liittyvän harrastustoi-
minnan kautta. 

Kulttuureilla on omat ”myyttiset perustari-
nansa” (Hänninen 2000), jotka määrittävät ja 
välittävät oman kulttuurinsa arvoja ja normeja, 
sekä säätelevät mikä on hyväksyttyä ja ei-hyväk-
syttyä tai mikä on kulttuurisesti tavanomaista tai 
poikkeavaa. Urheilujohtajien toimintakulttuu-
rin sisällä normitettu etenemisen kasvukerto-
mus muodostuu rakenteellisesti etenevän luon-
nollisen polun kautta tai yksilön huippu-urheilu- 
uran ja arvokisavoiton saattelemana. Tämä ra-
joittaa muiden, erilaisten kertomusmallien hy-
väksyntää. Näin ollen suomalaisen liikunnan ja 
urheilun johtoon legitimoitumisen valikko on 
varsin suppea. 

Hieman yllättävää oli, että johtamisen am-
mat tilaisuus ei saanut suurta painoa urheilu joh-
tajien uralla etenemiskertomuksissa. Johtamis-
osaaminen ei siten ollut urheiluhallinnossa 
myöskään edellytys tai välttämättömyys urheilu-
johtajuuteen. Erityisesti huomiota kiinnitti seik-
ka, että liikunta-alan koulutuksen saaneiden 
ope ratiivisissa johtotehtävissä toimivien urheilu-
johtajien kerronnasta johtamisen ammattilai-
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suuden käsittely puuttui lähes kokonaan. Näin 
ollen liikunnan ja urheilun sisällöllinen osaami-
nen tai oma aiempi urheilu-ura oli merkittäväm-
pi urheilujohtajaksi legitimoiva tekijä kuin joh-
tamisosaaminen. Urheilunjohtamiskulttuurissa 
ei siis tunnisteta ammattijohtajuutta riittävänä 
legitimoitumisen välineenä urheilujohdon teh-
täviin. Kulttuurisena odotusarvona näyttää ole-
van keskeisesti urheilun sisällön hallinta ja tun-
temus, jopa johtamisosaamisen kustannuksella.

Kertomukset heijastavat myös urheilun ken- 
  tässä vallitsevaa johtajuuskäsitystä. Useat urhei-
lu johtajat eivät kertomuksissaan ymmärtäneet 
itseään johtajina, vaan omalla urheilun alallaan 
toimivina vaikuttajina. Tämän voi tulkita siten, 
että alan johtajuuskäsitys näyttäytyy heikkona 
toimijuutena. Johtajaidentiteetti ei ole kerto-
muksissa keskeinen, vaan se jää urheiluhallin-
non sisäisen tuntemuksen ja kokemuksen var-
joon. Tutkimuksen käytännöllisenä johtopää-
töksenä voidaan pitää, että suomalainen urheilu-
johtajuus tarvitsee johtamisen ammattilaisuutta. 
Urheilujohtajien arvioidaan useimmiten olevan 
urheilun ammattilaisia, ei riittävästi johtamisen 
ammattilaisia.

Jos verrataan urheilujohtamista muuhun 
johtamiseen, keskeisenä ominaispiirteenä voi-
daan pitää johtamisen ammatillisen koulutuk-
sen vähäistä merkitystä, johtajaksi legitimoi-
tumista oman urheilu-uran kautta, sekä oman 
johtajuu den ohutta merkitystä itseymmärryk-
sessä. Nämä asiat voivat kytkeytyä yhteen siten, 
että johtajaidentiteetti ja ammatillinen johtajuus 
eivät nouse kovin merkitykselliseksi silloin kun 

johtajan uran keskeinen taustatekijä on oma 
urheilu-ura. Jos oma urheilu-ura toimii myös 
johtajuuden legitimiteetin lähteenä, ammatilli-
sen johtamisosaamisen ei tarvitse näytellä suurta 
roolia uralla etenemisessä. Näiden kytkentöjen 
selvittäminen tarkemmin edellyttää kuitenkin 
jatkotutkimusta. 

Narratiivisen tutkimusmenetelmän käytön 
luotettavuus urheilujohtamista koskevassa 
tutki muksessa perustuu aineiston diskursiivi-
seen laatuun. Tällöin tutkimuksen tavoitteena 
ei ole paljastaa esimerkiksi lainmukaisuuksia 
kuten luonnontieteissä eikä tehdä tilastollisesti 
päteviä johtopäätelmiä kuten määrällisissä tut-
kimuksissa. Pikemminkin kyse on tulkintojen 
tekemisestä aineistosta, joka koostuu kielenkäy-
töstä. Kielenkäytön katsotaan siten kuvastavan 
haastateltavien omia kokemuksia omasta uras-
taan. Narratiivinen analyysi on nimenomaan 
kielenkäytön analyysia ja siten sitä voidaan 
pitää sopivana lähestymistapana haastattelu-
aineistoihin. Haastatteluaineisto, kuten tässä 
urheilujohtajien haastattelut, on luonteeltaan 
idiosynkraattinen eli ajallisesti ainutkertainen 
ja tapauskohtainen, siten tutkimusprosessin, 
aineistonhankinnan ja johtopäätelmien toistet-
tavuus on käytännössä vaikeasti toteutettavissa. 
Voi kuitenkin olettaa, että vaikka haastattelut 
olisi tehty eri aikana tai toistamiseen, olisi ker-
ronta ja kertomukset pysyneet pääpiirteittäin 
nykyisen kaltaisina. Lisäksi olemme pyrkineet 
tekemään aineiston laadun ja analyysin siten 
läpinäkyväksi, että lukija pystyy arvioimaan te-
kemiemme tulkintojen pätevyyttä. 
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