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Tiivistelmä – Abstract 
 
 Yhteiskuntavastuu on viimeisen parin vuosikymmenen aikana noussut yritys-
ten johtamisstrategioiden keskeiseksi elementiksi ja myös tärkeäksi viestinnän 
keinoksi. Urheilusektorilla toiminnan yhteiskuntavastuullisuuteen on kuitenkin 
enemmän alettu panostaa vasta viime vuosina ja sen voidaan nähdä olevan yhä 
merkittävämpi osa myös erilaisia urheilutapahtumia.  
 Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin vastuullisuussuunnittelun toteutu-
mista jääkiekon 2022 MM-kisoja järjestävässä kisaorganisaatiossa. Tavoitteena 
on selvittää, miten kansainvälisen urheilutapahtuman vastuullisuussuunnitte-
lua toteutetaan ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia urheilutapahtumalla on 
koko kentän yhteiskuntavastuun kehittämiseksi. Tutkielman teoreettinen viite-
kehys rakentuu yhteiskuntavastuun sekä ”field-configuring event” -konseptin 
ympärille. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin 
puolistrukturoiduin teemahaastatteluin tapahtumaa järjestävän kisaorganisaa-
tion koko sen hetkiseltä henkilöstöltä. Analysoin aineiston sisällönanalyysillä 
teemoittamista apuna käyttäen.  
 Tutkimuksesta käy ilmi, että jääkiekon MM-kisat voidaan määritellä field-
configuring eventiksi, jonka kautta on mahdollista vaikuttaa oman järjestöken-
tän kehittämiseen. Vaikuttamismahdollisuuksia nähdään olevan urheilusekto-
rin vastuullisuuteen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin aina pienemmistä 
urheilutapahtumista ja -seuroista myös suurempiin urheilutapahtumiin ja laji-
liittoihin asti. Lisäksi vaikuttamismahdollisuuksia nähdään olevan urheilun 
kautta välillisesti erilaisiin yhteistyö- sekä sponsoriyrityksiin ja heidän toimin-
taansa. Vastuullisuussuunnittelulla koetaan olevan suuri merkitys ja sitä pyri-
tään toteuttamaan systemaattisesti aina kisaorganisaation muodostamisesta ki-
sojen päättymiseen asti. Vastuullisuuden tulee näyttäytyä tapahtumassa aitona 
ja konkreettisena tekemisenä, jolla halutaan saada aikaiseksi positiivisia vaiku-
tuksia laajalle yleisölle sekä ympäristölle. 
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field-configuring events, yhteiskuntavastuu, vastuullisuussuunnittelu, urheilu-
tapahtumat 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja perustelu 

Yhteiskuntavastuu käsittää ympäristöön, talouteen sekä sosiaaliseen vastuuseen 
liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Näiden kolmen ulottuvuuden tasapainon 
nähdään mahdollistavan vastuullisen liiketoiminnan toteutumisen. (Fyall & Jago, 
2009, s. 77.) Jussilan (2010, s. 7) mukaan yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat 
olleet keskeisiä teemoja yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuosina ja niitä 
pidetään yhtenä merkittävimmistä yritystoimintaa muovanneista ilmiöistä 2000-
luvulla. Ihmisten lisääntynyt tietoisuus ja kiinnostus yhteiskuntavastuullisuutta 
kohtaan heijastuu yhteiskunnan muutoksesta, jossa data ja tieto liikkuu nopeasti 
muun muassa sosiaalisen median avulla ja sitä on saatavilla entistä enemmän. 
Tämä on kasvattanut ja muovannut ihmisten odotuksia organisaatioiden toimin-
taa kohtaan. Usein tieto varsinkin organisaation vastuuttomasta toiminnasta saa-
vuttaa nopeasti laajan yleisön ja voi aiheuttaa voimakkaita vastareaktioita orga-
nisaatiota kohtaan. (Adi, Grigore & Growther, 2015, s. 9–11.) Muun muassa näi-
den kasvaneiden odotusten myötä organisaatioissa on alettu yhä enemmän otta-
maan yhteiskuntavastuullisuutta strategian keskeiseksi osaksi ja tunnistettu sen 
merkitys toiminnalle (Walters & Tacon, 2010, s. 567). Yhteiskuntavastuun luotet-
tava ja onnistunut toteutuminen vaatiikin yritykseltä toimivaa vastuullisuusjoh-
tamista. Yhteiskuntavastuullisuuden on näyttävä yrityksen johdossa ja johtamis-
käytännöissä, ulottuen myös koko organisaatioon. Toimiva vastuullisuuden joh-
taminen edellyttää lisäksi systemaattista ja etukäteen suunniteltua toimintaa, 
jotta voidaan saavuttaa toivotunlaisia tuloksia. Tavoitteellisuus vastuullisuus-
työssä on keskeistä, sillä ilman asetettuja tavoitteita, on toiminnan vastuulli-
suutta vaikea myös arvioida ja kehittää. (Jussila, 2010, s. 43–56.) 

Urheilusektorilla yhteiskuntavastuun merkitys on noussut isommin esille 
vasta viime vuosina muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien 
sekä erilaisten esille nousseiden epäkohtien myötä. Urheilun saralla ilmaston-
muutoksesta onkin tullut vastuullisuuskeskustelun miltei ykkösaihe, sääolosuh-
teiden muuttuessa ja vaikuttaessa myös urheilukisojen järjestämiseen. (Heikkeri, 
2020.) Esimerkiksi 25 Englannin liigan ottelua peruttiin yhden kauden aikana 
sääolosuhteiden vuoksi, ja maan jalkapalloliitto käyttikin 48 miljoonaa puntaa 
säänkestävyyden kehittämiseen stadioneilla. Yhdysvalloissa on jouduttu peru-
maan muun muassa juoksutapahtumia laajojen maastopalojen ja huonon ilman-
laadun takia. Lisäksi talviurheilulajit yrittävät selviytyä alati vähenevien lumi- ja 
jääolosuhteiden kourissa. Urheiluorganisaatioilla ja -tapahtumilla onkin suuri 
työ sopeutuessaan muuttuviin olosuhteisiin ja pyrkiessään kehittämään innova-
tiivisia ratkaisuja niiden aiheuttamiin ongelmiin. (Taylor, 2019.) Viime vuosina 
on ollut paljon keskustelua myös urheilun laajemmasta sosiaalisesta puolesta. 
Urheilusektorilla on tutkittu muun muassa, miten urheilu voi vaikuttaa esimer-
kiksi rauhan rakentamiseen, kehitykseen, rikollisuuden vähentämiseen, 
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terveyden edistämiseen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseen. (Coal-
ter, 2007.) Vaikka urheilulla on nähtävissä positiivisia mahdollisuuksia vaikuttaa, 
on se aika ajoin esillä myös negatiivisessa valossa, vastuuttomien toimintatapo-
jen ja epäkohtien tullessa ihmisten tietoisuuteen. Esimerkiksi vuonna 2016 teh-
dyn LIITU-tutkimuksen mukaan noin 37 prosenttia 11-, 13- ja 15-vuotiaista lap-
sista kertoi kokeneensa kiusaamista tai syrjintää liikuntaharrastuksessaan. 
(Kokko & Mehtälä, 2016.) Lisäksi SUEK:in vuonna 2020 julkaistu tutkimus esitti 
karua faktaa Suomen kilpaurheilusta, jossa noin joka neljäs vastaajista oli koke-
nut seksuaalista häirintää, naisista jopa joka kolmas vastaajista (Lahti, Kyllönen, 
Pusa, Tolvanen & Laakso, 2020, s. 1). Myös urheilun eettisyys on usein esillä ja 
esimerkiksi Wadan 2016 julkaisema raportti paljasti järkyttäviä yksityiskohtia 
Venäjän valtiojohtoisen useita vuosia kestäneen doping-ohjelman toteuttami-
sesta, jonka tarkoituksena oli taata urheilijoiden menestys Sotshin Olympialai-
sissa. Kyseinen doping-ohjelma laadittiin tietoisesti Venäjän urheilujohdossa, 
jolla pyrittiin suojelemaan ja salaamaan dopingia käyttäviä venäläisurheilijoita. 
(McLaren, 2016.) Tällaiset esiin nousseet epäkohdat ovat siivittäneet vastuulli-
suuskeskustelua urheilun ympärillä ja osoittaneet tarpeen toiminnan kehittämi-
selle (Heikkeri, 2020). 

On tiedostettua, että tapahtumat toimivat laajalla kentällä, jolla on sekä po-
sitiivisia että negatiivisia vaikutuksia muun muassa poliittisessa, taloudellisessa, 
ympäristöllisessä sekä sosiaalisessa kontekstissa. Urheilutapahtumille onkin hy-
vin tärkeää pyrkiä maksimoimaan positiiviset vaikutukset samalla minimoiden 
negatiivisia vaikutuksia niin lyhyellä, kuin pitkälläkin tähtäimellä. (Holmes, 
Hughes, Mair & Carlsen, 2015, s. 2.) Entinen Green Sports Alliancen presidentti 
Allen Hershkowitz on todennut, että vain 16 prosenttia ihmisistä seuraa tiedettä, 
mutta jopa 71 prosenttia ihmisistä seuraa urheilua ja täten ollen urheilun kautta 
on mahdollista tavoittaa suuria ihmismääriä (Nelson, 2015). Myös Suomen 
Olympiakomiteassa todetaan, että urheilutapahtumia seurataan maailmanlaajui-
sesti ja niiden välityksellä tavoitetaan miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Li-
säksi urheilu herättää ihmisissä intohimoa, lisää yhteisöllisyyttä ja inspiroi ihmi-
siä. (Suomen Olympiakomitea, 2018, s. 11.) Myös Nelson Mandelan näkemys 
siitä, että urheilu voi muuttaa maailmaa, hallitsee paljon vallalla olevaa ideolo-
giaa (Baena, 2018, s. 62). 

Urheilutapahtumat tarjoavat täten ollen ainutlaatuisen mahdollisuuden 
uusien toimintatapojen esilletuomiseksi laajoille yleisöille, joiden myötä on mah-
dollista kehittää koko kentän toimintaa sekä innostaa ja ohjata ihmisiä toimimaan 
tietyllä tavalla. Usein tällaisilla toimilla voidaan saavuttaa myös kilpailuetua 
sekä hyvää mainetta omalle organisaatiolle. Jotta urheilutapahtuman voidaan 
ajatella toimivan tällaisena yhteiskuntavastuun suunnannäyttäjänä koko sekto-
rilla, täytyy organisaatiossa ottaa vastuullisuus aidosti huomioon kaikessa liike-
toiminnassa kautta linjan ja pyrkiä jatkuvaan kehittämisprosessiin parhaiden toi-
mintatapojen löytämiseksi. (Ekroos, Jalonen & Haltia, 2018.) ”Field-configuring 
events” eli kenttää muokkaavat tapahtumat mahdollistavat tällaisen suunnan-
näyttäjänä toimimisen, niiden keskittyessä jo lähtökohtaisesti sekä stabilisoi-
maan että kehittämään kentän vastuullisuutta ja luoden otolliset puitteet uusien 



 
 
toimintatapojen luomiseksi yhdessä kentän eri asiantuntijoiden kanssa. Urheilu-
tapahtumia on viime vuosina tutkittu tällaisina kenttää muovaavina tapahtu-
mina, ja on tunnistettu niiden merkitys kentän toimien edistämiseksi ja uusien 
standardien luomiseksi. (Lampel & Meyer, 2008, s. 1026–1031.)   

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimustehtävän asettelu lähti liikkeelle käytännön ongelmasta: tutkittavassa 
tapahtumassa pyritään ensimmäistä kertaa toteuttamaan yhteiskuntavastuulli-
suutta systemaattisesti rakentaen jo kisojen suunnitteluvaiheesta alkaen. Tapah-
tumaa järjestävässä kisaorganisaatiossa kaivattiin kuitenkin lisää tietoa siitä, mi-
ten vastuullisuussuunnittelua tulisi toteuttaa, mikä ohjaa tekemistä ja mitkä asiat 
muodostuvat tärkeimmiksi toteutettaviksi toimiksi. Tässä tutkimuksessa pyri-
täänkin hahmottamaan, millainen rooli suurilla urheilutapahtumilla on yritysten 
ja tapahtumien yhteiskuntavastuun kehittäjänä. Tutkimuksen tavoitteena on sel-
vittää, miten kansainvälisen urheilutapahtuman vastuullisuussuunnittelua to-
teutetaan ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia urheilutapahtumalla on koko 
kentän yhteiskuntavastuun kehittämiseksi. Tutkimuksen kautta pyrin lisäämään 
tietoisuutta siitä, miten suuret kansainväliset urheilutapahtumat voivat omalla 
toiminnallaan kehittää ja edistää oman kenttänsä yhteiskuntavastuuta. Tutki-
muksen kohteena oleva kansainvälinen urheilutapahtuma on miesten jääkiekon 
MM-kilpailut, jotka järjestetään Suomessa vuonna 2022. 

Tässä tutkielmassa keskityn tutkittavan jääkiekkotapahtuman yhteiskunta-
vastuun toteuttamiseen organisaation henkilöstön näkökulmasta ja aineisto on 
kerätty kuulemalla koko sen hetkisen kisaorganisaation henkilöstön näkemyksiä. 
Tutkielma on rajattu vain henkilöstön näkökulmiin, sillä niiden kautta saadaan 
selville arvoja ja merkityksiä, jotka ohjaavat organisaation toimintaa ja valintoja 
jo kisojen suunnitteluvaiheesta alkaen. Organisaation henkilöstöllä on keskeinen 
rooli yhteiskuntavastuullisten toimien ja strategioiden luomiseksi, kehittä-
miseksi sekä toteuttamiseksi (Collier & Esteban, 2007, s. 19–29). Tämä tutkielma 
on laadullinen tapaustutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytän teema-
haastatteluja ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä teemoittamista apuna 
käyttäen. Nämä menetelmät valitsin siitä syystä, että ne tukevat mahdollisim-
man hyvin tutkimuksen tavoitetta. Alla esiteltynä tutkimuksen päätutkimusky-
symys sekä sitä täsmentävät apukysymykset. 

 
Päätutkimuskysymys: 

• Millaisia vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisellä urheilutapah-
tumalla on toimiakseen kenttää muovaavana tapahtumana koko 
kentän vastuullisuutta kehitettäessä? 
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Apukysymykset: 

• Mitä yhteiskuntavastuu merkitsee arvokisatapahtumassa kisaor-

ganisaation näkökulmasta? 

• Mitkä asiat koetaan merkittävimpinä vastuullisuustoimina tutkit-

tavassa tapahtumassa? 

• Miten kisatapahtuman vastuullisuussuunnittelua toteutetaan ja or-

ganisoidaan?  

 

Tutkittavana oleva kisatapahtuma on varsinkin Suomen mittakaavassa merki-

tyksellinen, sillä jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, mitattaessa suosiota 

katsojamäärissä sekä lajin parissa liikkuvan rahan määrässä (Mattila, 2021). Tä-

män vuoksi tapahtumalla voidaan jo lähtökohtaisesti olettaa olevan suurempia 

vaikuttamismahdollisuuksia järjestökentälle kuin vastaavilla pienemmillä ta-

pahtumilla.  

1.3 Tutkimusraportin rakenne 

Seuraavassa kappaleessa esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, joka 
käsittelee tutkielman keskeisimpiä käsitteitä eli yhteiskuntavastuuta sekä ”field-
configuring event:iä” ja näiden merkitystä tutkimukselle, etenkin urheilutapah-
tumien kontekstissa tarkasteltuna. Esittelen lyhyesti myös aiheesta tehtyjä aiem-
pia tutkimuksia ja niiden keskeisimpiä löydöksiä. Kappaleessa kolme esittelen 
valitsemani tutkimusotteen sekä valitut aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, 
ja perustelen näiden hyödyn tutkimukselle. Samassa luvussa esittelen lyhyesti 
myös tutkimuksen taustaorganisaationa olevan kisaorganisaation ja heidän jär-
jestämänsä tutkittavana olevan tapahtuman. Tämän jälkeen avaan keräämääni 
tutkimusaineistoa ja siitä esiin nousseita havaintoja sekä tulkintoja teoreettiseen 
viitekehykseen nojaten. Viimeisessä kappaleessa teen yhteenvedon tutkimuk-
sesta ja arvioin tutkimuksen luotettavuutta sekä onnistumista.  



 
 

2 URHEILUTAPAHTUMIEN YHTEISKUNTAVASTUU 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen teoreettista viitekehystä, joka muodostuu 
tutkimuksen keskeisimmistä käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 18–19). Termin ”field-configuring events” vapaana 
suomennoksena tässä tutkielmassa käytetään termiä ”kenttää muovaavat tapah-
tumat” sekä lyhennettä FCE. 

2.1 Yhteiskuntavastuun määritelmä 

Yhteiskuntavastuu on laaja käsite, jolle ei ole olemassa täysin yksiselitteistä mää-
ritelmää. Se on ikään kuin avoin konsepti, joka on muuttunut ja kehittynyt ajan 
myötä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden ja sosiaalisten odotusten myötä. Kä-
site on alkujaan noussut mukaan liike-elämään 1950-luvulla, mutta noussut suo-
sioon ja enemmän esille vasta 1990-2000 -luvulla. (Fordham & Robinson, 2018, s. 
1.) Käsitys yhteiskuntavastuullisuudesta onkin siirtynyt vuosien mittaan hyvän-
tekeväisyyteen tiukasti liitetystä toiminnasta johtamisstrategioiden keskeiseksi 
elementiksi, jonka merkitys yrityksen arvon mahdolliselle lisääntymiselle on ym-
märretty (Walters & Tacon, 2010, s. 567).  

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on käytetty John El-
kingtonin ajatusta ”triple bottom line:sta” eli kolmen pilarin periaatteesta, jossa 
yhteiskuntavastuu on jaettu sektoreiksi sosiaaliseen, ympäristölliseen ja talou-
delliseen vastuuseen. Vain näiden eri sektoreiden saumaton yhteistyö ja mittaa-
minen mahdollistavat kestävän kehityksen sekä ekologisen liiketoiminnan toteu-
tumisen. (Elkington, 1997, s. 70–74.) Kolmen pilarin malli on sittemmin vakiintu-
nut yhteiskuntavastuun saralla varsinkin yhteiskuntavastuuta mitattaessa ja alan 
tutkimuksissa. Ympäristövastuu on ollut vuosien mittaan suurin ja ehkä eniten 
huomiota saava yhteiskuntavastuun osa-alue. Sen on tutkittu olevan myös sidos-
ryhmiä kiinnostava aihe, jota kehittämällä on saavutettu jopa parempaa tulosta. 
(Babiak & Trendafilova, 2010, s. 14.) Jussilan (2010, s. 15–17) mukaan ympäristö-
vastuun pääasiallisena tehtävänä on tarkistella, millaisia vaikutuksia toiminnalla 
on ympäristölle ja luonnonresursseille sekä suoraan että välillisesti muun mu-
assa yhteistyökumppaneiden toimien kautta. Ympäristövastuussa tarkkailtavia 
asioita ovat muun muassa energiankulutus, luonnonvarojen käyttö, maankäyttö, 
myrkyllisen jätteen tuottaminen ja kierrätys sekä vedenkulutus (Hall & Slaper, 
2011, s. 5). Taloudelliseen vastuuseen sisältyy olennaisesti yrityksen kulujen, ra-
havirtojen jakautumisen sekä pitkän aikavälin toimintaedellytyksien tarkastelu. 
Näillä pyritään siihen, että yrityksen toiminta on kannattavaa vielä tulevaisuu-
dessakin ja rahavirtojen tasapuolinen jakautuminen hyödyttäisi kaikkia yrityk-
sen sidosryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaalinen vastuu voidaan 
puolestaan nähdä hyvin laajana sektorina, joka pitää sisällään muun muassa työ-
hyvinvoinnista, ihmisoikeuksista, lähialueesta sekä tuotevastuusta 
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huolehtimisen. (Jussila, 2010, s. 15–17.) Lisäksi sosiaaliseen vastuuseen voidaan 
nähdä sisältyvän koulutuksen, oikeudenmukaisuuden, sosiaalisten resurssien 
saatavuuden, terveyden, elämänlaadun sekä sosiaalisen pääoman mittaamista 
(Hall & Slaper, 2011, s. 5). 

Yhteiskuntavastuuseen liitetään usein termi ”sustainability” eli vapaasti 
suomennettuna kestävyys tai kestävä kehitys (Törnroos, 2011, s. 8). Savitz (2014, 
s. 2) määrittelee kestävyyden tarkoittavan sellaista bisnestoimintaa, joka tuottaa 
voittoa osakkaille samalla turvaten ympäristöä ja parantamalla sosiaalisten ryh-
mien elinoloja. Yleensä ajatellaan kestävästi toimivien yritysten ja organisaatioi-
den olevan kannattavimpia ja menestyksekkäämpiä myös tulevaisuudessa, sillä 
kestävä toiminta mahdollistaa pääoman järkevän käytön ja jatkuvuuden. Kestä-
västi toimiva yritys ei kuluta loppuun luonnon resursseja, vaan pyrkii pikem-
minkin rikastamaan niitä. (Savitz, 2014, s. 2–3.) Törnroos (2011, s. 8) kuitenkin 
toteaa kestävän kehityksen olevan yhteiskuntavastuuta laajempi kokonaisuus, 
jolla tavoitellaan vastuullisempaa yhteiskuntaa. Hän näkee yhteiskuntavastuun 
keskittyvän organisaation tekemiseen ja vastuuseen ympäristöä sekä yhteiskun-
taa kohtaan. ”Organisaation yhteiskuntavastuu edistää näin ollen kestävää kehi-
tystä.” (Törnroos, 2011, s. 8.) Toinen yhteiskuntavastuuseen keskeisesti liittyvä 
käsite on itsesäätely ja siihen tiiviisti linkittyvä vapaaehtoisuus. Yhteiskuntavas-
tuullisesti toimiva yritys ei vain seuraa ulkopuolelta tulevia säädöksiä ja vaati-
muksia, vaan pyrkii oma-aloitteisesti ohjaamaan sekä säätelemään omaa toimin-
taansa kestävän kehityksen mukaisesti jatkuvasti eteenpäin. Pitkälti yhteiskun-
tavastuu nähdään myös vapaaehtoisuuteen perustuvana asiana, joka tietyllä ta-
valla mittaa ja kuvastaa yrityksen aitoa sitoutumista asiaan ja sen tavoitteelli-
suutta pitkällä tähtäimellä. Tämä myös kuvastaa yrityksen sisäistä arvomaail-
maa ja korostaa yrityksen sisäisten liiketoimintamallien merkitystä. (Jussila, 2010, 
s. 10.) Pulliainen (2008, s. 51–52) kuitenkin mainitsee, että varsinkin nykypäivänä 
kansalaisilla on yhä enemmän osaamista ja ymmärrystä omaan elinympäris-
töönsä vaikuttavista tekijöistä sekä ostovoimaa vaikuttaa markkinavoimiin. Kan-
salaisilla onkin mahdollisuus luoda painetta sekä talouselämään että poliitikoille 
esimerkiksi omien sosiaalisen median kannanottojensa sekä äänestys- ja ostopää-
töksiensä myötä. Yritykset joutuvatkin yhä enemmän ottamaan huomioon myös 
kansalaisten mielipiteet ja arvomaailman määritellessään omia yhteiskuntavas-
tuullisia toimiaan. (Pulliainen, 2008, s. 51–52.) 

Sidosryhmillä on keskeinen merkitys yrityksen yhteiskuntavastuun menes-
tyksekkäälle toteuttamiselle sekä kehittämiselle. Sidosryhmiksi voidaan katsoa 
kuuluvan kaikki sellaiset organisaatiot, yleishyödylliset järjestöt ja ihmisryhmät, 
jotka toimivat yrityksen ympärillä ja liittyvät yrityksen toimintaan jollain tapaa. 
Yrityksen hyvät hallinnointikäytännöt sekä erilliset yhteiskuntavastuun johta-
miskäytännöt takaavat toimivan yhteistyön sekä menestyksellisen lopputulok-
sen tulevaisuudessa. (Jussila, 2010, s. 17–19.) Yhteiskuntavastuullisuuden toteut-
taminen vaatii yrityksen johdolta tietoista sitoutumista. Onnistunut toteutus vaa-
tii myös kaikkien organisaation sidosryhmien sitoutuneisuuden samoihin toi-
mintaperiaatteisiin. Yhteiskuntavastuun on sovittava organisaation toimintaan 
ja tuettava organisaation ydinstrategiaa. (International Olympic Committee A, 



 
 
n.d., s. 13.) Suomalaisen työn Liitto on vuonna 2018 tehdyn tutkimuksensa pe-
rusteella selvittänyt, että yritysten hankinnoissa vastuullisuudella on koko ajan 
kasvava rooli. Tutkimukseen osallistuneista yritysten hankinnoista vastaavista 
henkilöistä 54 prosenttia kokee, että palveluntarjoajien vastuullisuus vaikuttaa 
suuresti ostopäätöksissä ja se nähdään myös eniten nousevana tekijänä arvioita-
essa tuotteiden ja palveluiden ostamista tulevaisuudessa. (Suomalaisen Työn 
Liitto, 2018.) 

Usein yhteiskuntavastuullisuuden saralla toimialakohtaisesti on nähtävissä 
edelläkävijäyrityksiä, jotka vastuullisella toiminnallaan määrittävät kehitystä ja 
standardeja mahdollisesti koko toimialalle tai muullekin liiketoiminnalle. 
Yleensä muut yritykset pyrkivät ottamaan näistä edelläkävijäyrityksistä esimerk-
kiä ja mahdollisesti ylittämään sekä kehittämään toimintaansa tätä paremmaksi. 
Yhteistä tällaisille edelläkävijäyrityksille on heidän tapansa toteuttaa monipuo-
lista sidosryhmävuorovaikutusta, jota ilman ei voi toimia edelläkävijänä. (Jussila, 
2010, s. 37.) Myös maantieteellisiä alueita voidaan pitää edelläkävijöinä vastuul-
lisuuden suhteen. Muun muassa Strand, Freeman ja Hockerts (2015, s. 1) mainit-
sevat Skandinavian usein näyttäytyvän yritysten sosiaalisen vastuun ja kestävän 
kehityksen globaalina johtajana. 

2.2 Yhteiskuntavastuullisuus urheilutapahtumissa 

Urheiluteollisuus on merkittävä sektori maailmantaloudessa suurine lähetysoi-
keuksineen, mainostavaratuotteineen ja sponsorointisopimuksineen. Urheilu-
sektorilla onkin kansainvälisesti vähitellen alettu tunnistamaan yhteiskuntavas-
tuullisuuden merkitys toiminnalle ja menestykselle. (Trendafilova, Ziakas & 
Sparvero, 2017, s. 3–4.) Useat tutkijat ovat muun muassa väittäneet, että organi-
saatioiden yhteiskuntavastuuta koskevat aloitteet voivat parantaa näiden urhei-
luorganisaatioiden imagoa ja mainetta, mikä lopulta vahvistaa heidän suhteitaan 
faneihin ja yleisöön (Lacey & Kennett-Hensel, 2016; Walker & Kent, 2009; Walker 
& Parent, 2010). Organisaatiotutkimuksissa tapahtumilla yleisesti on nähty ole-
van keskeinen rooli uuden tekniikan, teollisuuden, instituutioiden ja markkinoi-
den rakentamisessa (Lange, Power & Suwala, 2014, s. 190). Suomen Olympiako-
mitea on yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa laatinut urheiluyhteisön yhteisen 
vastuullisuusohjelman vuosille 2020-2024, jonka tavoitteena on toimia urhei-
luyhteisön vastuullisuustyön perustana ja sitovana eettisenä ohjeistona. Vastuul-
lisuusohjelman keskiössä ovat ”Reilun pelin” ihanteet ja tavoitteet, jotka ohjaavat 
nykypäivänä lähestulkoon kaikkia urheilutapahtumia Suomessa. Keskeiset viisi 
teemaa ohjelmassa ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenver-
taisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. (Suomen Olympiako-
mitea, 2020.) 

Yhteiskuntavastuulliset urheilutapahtumat tunnistavat ja hallitsevat talou-
dellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja tapahtuman ”perintöön” liittyviä riskejä 
sekä mahdollisuuksia yhdessä valtion, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin 
isännöivien ja sponsoroivien kumppaneiden kanssa. Tätä yhteistyötä toteutetaan 
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koko tapahtuman elinkaaren ajan aina suunnittelusta isännöimiseen sekä tapah-
tuman päättymiseen asti. (SSET, 2013, s. 6.) Millä tahansa tapahtumalla on tapana 
synnyttää sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia paikalliseen toimintaym-
päristöön, mutta myös laajemmalla skaalalla. Tapahtumien luonnosta ja aika-
sidonnaisuudesta johtuen, tapahtumien menestystä ja vastuullisuutta on usein 
tarkasteltu vain sen osakkaille ja paikalliselle toimintaympäristölle tuotetun ta-
loudellisen menestyksen näkökulmasta. Nykyään tapahtumajärjestäjät ja -kävijät 
sekä yhteistyökumppanitkin ovat entistä valveutuneempia myös tapahtuman 
muista vaikutuksista, mikä on edesauttanut urheilutapahtumien yhteiskunta-
vastuullisuuden kehittämisen ja ”sisääntulon”. (Holmes ym., 2015, s. 5.)  

Urheilusektorilla yhteiskuntavastuuta on totuttu syvällisemmin tutkimaan 
ja arvioimaan vasta reilu kymmenisen vuotta sitten, keskittyen lähinnä urheilu-
tapahtumien tuottamiin ympäristövaikutuksiin (Hill & Sotiriadou, 2015, s. 2). 
Esimerkiksi Brymer, Downey & Gray (2009) ovat tutkineet extreme-urheilua ym-
päristön kestävyyden edistäjänä ja selvittäneet osallistujien yhteyttä ympäröi-
vään ympäristöön. Osallistujista todettiin tulevan ympäristön suojelun puolesta-
puhujia, sillä heidän toimintansa linkittyi niin läheisesti luonnolliseen ympäris-
töön. Brymerin ja kumppaneiden työn pohjalta on todettu, että urheiluorganisaa-
tiot olisivat lopulta sisällyttäneet enemmän kestävään kehitykseen sitoutumista 
omiin toimintastrategioihinsa. Tämän nähtiin toimivan edelläkävijänä ympäris-
tön kannalta kestävämpien urheilutapahtumien toteuttamiseksi. (Brymer, Dow-
ney & Gray, 2009.) Aiemmin urheilutapahtumien yhteiskuntavastuu on siis kes-
kittynyt suurimmaksi osaksi ympäristöasioiden huomioimiseen, mutta nykypäi-
vänä pyritään huomioimaan laajasti myös muita yhteiskunnallisia ongelmia, ku-
ten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, sukupuolten tasa-arvoa, 
hallintoa, tilivelvollisuutta, läpinäkyvyyttä sekä ihmisoikeuksia (International 
Olympic Committee B, n.d., s. 11.) Vaikka urheilulla nähdään olevan paljon po-
sitiivisia yhteiskuntavastuullisia vaikutuksia, on se usein esillä myös negatiivi-
sessa valossa epäkohtien esiin noustessa. Tällaisia ongelmallisia aiheita vuosien 
mittaan ovat olleet esimerkiksi suorituskykyä parantavien huumausaineiden 
käyttö, yleisöväkivaltaisuus, rodullinen mustamaalaus, sukupuolten välinen 
epätasa-arvo, seksuaalinen häirintä sekä urheilukilpailujen rakennetta koskeva 
kilpailun vastainen lainsäädäntö. (Smith & Westerbeek, 2007, s. 5.) 

Urheilun käyttö yritysten sosiaalisen vastuun edistäjänä voidaan nähdä sel-
keänä mahdollisuutena sekä urheiluorganisaatioille itselleen, mutta myös niille 
organisaatioille, jotka pyrkivät edistämään yhteisöjä urheilun kautta. Urheilu-
sektorilla keskeisessä asemassa onkin yhteiskuntavastuun toteuttaminen urhei-
lua välineenä käyttäen, esimerkiksi sponsoroinnin, taloudellisten korvausten, 
hyväntekeväisyystyön, ilmaislahjojen, työntekijöiden vapaaehtoistyön ja kump-
panuuksien kautta. (Cronin, 2001; Davies, 2002; Weiser & Zadek, 2000; Sagawa 
& Segal, 2001.) Smith ja Westerbeek (2007, s. 1–10) väittävät, että urheilun saralla 
yhteiskuntavastuu saattaisi näyttäytyä erilaisena kuin muilla aloilla, johtuen ur-
heilun uniikeista tekijöistä. Tällaisia yhteiskuntavastuun toteutumiseen positii-
visesti vaikuttavia tekijöitä nähdään olevan esimerkiksi joukkotiedotusvälinei-
den laaja levitys ja viestintävoima, vetovoima nuoriin, positiiviset 



 
 
terveysvaikutukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä tietoisuus kestävästä kehi-
tyksestä. Urheilulla on kyky valloittaa ja yhdistää yksilöitä yhteisöissä sekä luoda 
ympäristöjä sosiaalisen pääoman edistämiseksi. Yhtä lailla yritysmaailma voi 
mobilisoida paljon kaivattuja resursseja, joita voidaan toteuttaa urheilun kautta 
sosiaalisten velvoitteiden täyttämiseksi. (Smith & Westerbeek, 2007, s. 1–10.)  

Viime vuosina urheilutapahtumien isännät ovat innoittaneet ja mahdollis-
taneet ympäristö- ja kestävyysaloitteita ja -innovaatioita, jotka kohdistuvat ym-
päristöllisiin-, sosiaalisiin-, taloudellisiin- ja ”legacy” eli perintömahdollisuuk-
siin hyvin suunniteltujen ja toteutettujen urheilutapahtumien avulla. Lisäksi on 
julkaistu erilaisia ohjeistuksia sekä raportointivälineitä auttamaan kestävien ta-
pahtumien hallinnoimista organisaatioissa. Aloitteet kestävien tapahtumien jär-
jestämiseksi ovat johtaneet riskien vähenemiseen (niin taloudellisten, operatiivis-
ten kuin maineellisten riskien), lisääntyneeseen sitoutumiseen ja osallisuuteen 
sekä brändin parantamiseen ja assosioimiseen muun muassa tapahtumajärjestä-
jään, urheilujärjestöihin, sponsoreihin, kaupunkeihin ja matkailuun. (SSET, 2013, 
s. 4.) 

2.3 Yhteiskuntavastuun johtaminen 

Nykypäivänä on jo hyvin tiedostettua, että yrityksissä tarvitaan yhteiskuntavas-
tuun johtamista järjestelmällisten ja yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi sekä 
toteuttamiseksi. Yhteiskuntavastuun johtaminen on hyvin laaja kokonaisuus, 
joka vaatii aktiivisuutta yrityksen ylimmältä johdolta aina yksittäisiin vastuu-
henkilöihin saakka. On tärkeää, että kokonaisuudesta vastaa asiantunteva hen-
kilö, joka ohjaa toimintaa ja auttaa päätöksenteossa vastuullisimpien toimintata-
pojen löytämiseksi. Yrityksen koosta ja resursseista riippuen, yhteiskuntavas-
tuun eri osa-alueille on voitu määrittää omat johtajansa tai sitten on nimetty yksi 
vastuullisuusjohtaja hoitamaan lähestulkoon koko kokonaisuutta. Kokonaisuu-
dessa painottuukin strategia ja viestintä, joilla tuetaan organisaation yhteiskun-
tavastuun kehittämistä. Keskeisimpiin tehtäviin kuuluu vastuu yhteiskuntavas-
tuun peruslinjauksista sekä keskeisimmistä ohjeistuksista, kuten esimerkiksi vas-
tuullisuusstrategiasta tai -ohjelmasta. Yleisesti yhteiskuntavastuun johtamiseen 
liittyy myös toimien seuranta ja mittaaminen sekä niistä raportointi. Yrityksen 
yhteiskuntavastuullisuudesta raportoiminen on kuitenkin vielä toistaiseksi va-
paaehtoista toimintaa Suomessa, pois lukien muutamat suurimmat pörssiyhtiöt. 
Nykyään vastuullisuustoimista raportoiminen koetaan kuitenkin yrityksissä 
miltei välttämättömyytenä, osittain ulkoapäin tulevan paineen takia. (Jussila, 
2010, s. 44–52.) Yhteiskuntavastuun johtamiseksi ja sen tukemiseksi on laadittu 
lukuisia erilaisia epämuodollisia ohjeistuksia kuin virallisia standardejakin. 
Näistä ehkä tunnetuimpina virallisia standardeja julkaisevina standardisoimis-
organisaatioina voitaneen mainita muun muassa ISO ja SFS. Lisäksi on luotu 
suuri määrä normeja, ohjeistoja ja työkaluja, kuten esimerkiksi YK:n Global Com-
pact sekä GRI Global Reporting Initiative. On myös olemassa erilaisia 
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maakohtaisia sekä toimialakohtaisia ohjeistoja, joiden tavoitteena on ohjata, to-
teuttaa ja kehittää yritysten yhteiskuntavastuullisuutta. (Törnroos, 2011, s. 8.) 
 Talvio ja Välimaa (2004, s. 75–79) painottavat, että yhteiskuntavastuun joh-
tamisen tulisi olla organisaation koko henkilöstön asia. Varsinkin sidosryh-
mäsuhteiden hallitseminen on lähes mahdotonta yksittäiseltä henkilöltä, sillä 
heidän kanssaan toimii niin laaja joukko henkilöitä joka puolella organisaatiota. 
Keskiössä onkin ihmisten näkemysten, motivaation, kykyjen ja osaamisen kehit-
täminen siten, että jokainen työntekijä osaa toimia organisaation arvojen sekä pe-
riaatteiden mukaisesti. Johdolla on tehtävänä myöntää tätä varten tarvittavia val-
tuuksia ja resursseja sekä auttaa henkilökohtaista kehitystä. Oleellista yhteiskun-
tavastuun johtamisessa on myös puntaroida oman yrityksen keskeisimpiä ja 
merkittävimpiä arvoja ja periaatteita, jotka ohjaavat luontevasti vastuullisuus-
työtä – ilman tällaista itsetutkiskelua vastuullisuustoimet voivat tuntua irralli-
silta tai päälle liimatuilta, jolloin niillä on vaarana aiheuttaa enemmän haittaa 
kuin hyötyä. (Talvio & Välimaa, 2004, s. 75–79.) Myös Törnroos (2011, s. 8) mai-
nitsee, että etenkin organisaation johdossa sisäistetty vastuullisuuden merkitys 
omalle toiminnalle luo hyvän pohjan yhteiskuntavastuutyölle. 

2.4 ”Field-configuring events” 

Lampel ja Meyer (2008) määrittelevät ”kenttää muovaavien tapahtumien” eli 
FCE:iden olevan sellaisia rajalliseen aikaan ja paikkaan sidottuja tapahtumia, joi-
den kautta voidaan kiteyttää ja muovata ammattien, teknologioiden, markkinoi-
den sekä teollisuuden kehitystä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi väliaikai-
set organisaatiot kuten messut, konferenssit sekä muut ammatilliset kokoontu-
miset ja projektit. Näitä tapahtumia voidaan siis pitää ikään kuin orastavien tek-
niikoiden, teollisuuden ja markkinoiden pienoismaailmana. FCE:illä on kuusi 
ominaispiirrettä, joiden perusteella tapahtumaa voidaan pitää kenttää muovaa-
vana tapahtumana. Ensimmäinen näistä on se, että tapahtuma kokoaa yhteen 
paikkaan toimijoita eri ammatillisista, organisatorisista sekä maantieteellisistä 
taustoista. Toisekseen tapahtuman kesto on rajallinen, yleensä kestäen muuta-
mista tunneista muutamiin päiviin. Seuraava ominaispiirre on se, että FCE tar-
joaa suunnittelemattomia mahdollisuuksia kasvokkain käytävään sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Neljännen piirteen mukaan tapahtuma sisältää seremonial-
lista ja dramaturgista toimintaa. Lisäksi FCE:t tarjoavat tilaisuuksia tiedon jaka-
miseen ja kollektiiviseen merkityksellistämiseen. Viimeinen piirre on FCE:n kyky 
luoda sosiaalisia ja maineellisia resursseja, joita voidaan käyttää myös muualla ja 
muihin tarkoituksiin. (Lampel & Meyer, 2008, s. 1026–1031.)  

Schüßlerin ja Sydowin (2012, s. 4) mukaan FCE:t ovat luovia tuotteita, jotka 
on kehitetty tarjoamaan ainutlaatuisia kokemuksia osallistujille. Tällaisten tapah-
tumien järjestäminen edellyttää improvisaatiota ja innovaatioita ja on usein seu-
rausta projektipohjaisesta organisoitumisesta. (Schüßler & Sydow, 2012, s. 4.) 
Oleellista tällaisille tapahtumille on niiden kertaluontoisuus tai ajoittain tapah-
tuvat kokoontumiset, joihin osallistuu ihmisiä laajalti erilaisista organisaatioista. 



 
 
FCE:t painottavat merkitystään laajemman muutoksen ajajana esimerkiksi lan-
seeraamalla uudenlaisia tuotteita, kehittämällä liiketoiminta-alan standardeja, 
rakentamalla sosiaalisia verkostoja sekä jakamalla ja tulkitsemalla informaatiota. 
FCE:t ovat sekä alan kehityksen tuotteita että sen ajureita. Toimialat voivat syn-
nyttää kenttää muovaavia tapahtumia ikään kuin strukturointimekanismeina ja 
toisaalta FCE:t voivat laittaa aluille prosesseja, jotka ohjaavat toimialan evoluu-
tiota. FCE:t myös mahdollistavat tutkijoille muutosta ruokkivien merkityksien 
suoran tarkkailemisen, jota voidaan toteuttaa keräämällä reaaliaikaisia alkutie-
toja, analysoimalla arkistodataa tai yhdistämällä molemmat tietomuodot. Usein 
kenttää muovaavista tapahtumista on tapana ilmoittaa ja julkistaa ne etukäteen. 
Pääsääntöisesti FCE:ista myös laaditaan selkeä ja dokumentoitu muistio toteutu-
neista menettelytavoista. (Lampel & Meyer, 2008, s. 1026–1031; Meyer, Gaba & 
Colwell, 2005, s. 467–469.)  

Hardy ja Maguire (2010, s. 1365) painottavat, että etenkin kansainväliset 
konferenssit ovat tärkeitä muutoksen katalysaattoreita, varsinkin organisaatioi-
den ja hallituksien kamppaillessa kehittääkseen globaaleja ratkaisuja monimut-
kaisiin ongelmiin. Kenttää muovaavilla tapahtumilla onkin kyky muuttaa orga-
nisaation kenttää sekä osallistujien että heidän roolinsa tasolla, mutta myös ide-
oiden ja niiden ominaisuuksien tasolla (Oliver & Montgomery, 2008, s. 1150). 
Koska FCE:t kokoavat yhteen kentän eri toimijoita, helpottaa se erilaisten mieli-
piteiden syntymistä, ilmaisua ja keskustelua lyhyessä, rajoitetussa ajassa. Kenttää 
muovaavat tapahtumat voivat sitten ylläpitää institutionaalista vakautta tai 
suunnata institutionaaliset prosessit uudelle radalle, mikä voi johtaa koko kentän 
pitkäaikaiseen muutokseen ja kehitykseen. (Read, Skinner, Lock & Houlihan, 
2020, s. 2–5.)  

Suurin osa field-configuring event:ien tutkimuksesta on toteutettu luovien 
alojen kontekstissa. Näiden tutkimusten pohjalta on havaittu esimerkiksi festi-
vaalien ja palkintoseremonioiden kaltaisten tapahtumien toimivan tapahtuma-
paikkoina kentän arvoista neuvoteltaessa. (Schüßler, Grabher & Müller-Seitz, 
2015, s. 167.) Tutkimusten tulosten ytimessä on ollut aikaan ja paikkaan sidottu-
jen tapahtumien ”ennustettava arvaamattomuus” sekä se, että nämä tapahtumat 
mahdollistavat tiedonkulun eri ryhmien osallistujille yhteisistä huolenaiheista, 
mahdollistaa toiminnan koordinoimisen, liittää ihmisiä yhteen, jakaa tietoa sekä 
vaikuttaa keskinäisesti kentän rakenteeseen (Anand & Jones, 2008, s. 1037). Mas-
kell, Bathelt ja Malmberg (2006, s. 997–998) ovat määritelleet messujen toimi-
van ”väliaikaisina rykelminä” ja syklisinä tapahtumina, joilla on merkittävä rooli 
globaalissa liiketoiminnassa. Tämän pohjalta Bathelt ja Schuldt (2010) ovat esit-
täneet, että messuilla on mahdollisuus hankkia tietämystä kasvokkain tapahtu-
vassa vuorovaikutuksessa sekä saada tietoa tarkkailemalla ja seuraamalla muita 
osallistujia. He ovat myös korostaneet toistuvien tapahtumien merkitystä proses-
sien tietämyksen hankkimiseen, ideoiden luomiseen ja markkinatrendien tutki-
miseen yrityksen tasolla. (Bathelt & Schuldt, 2010.) 

Suurin hyöty FCE-konseptin käytöstä näissä tutkimuksissa on nimen-
omaan sen selkeässä keskittymisessä kentän konfigurointiin. DiMaggio ja Powell 
(1983, s. 148) määrittelevät järjestökentän muodostuvan sellaisista 
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organisaatioista, jotka kokonaisuudessaan muodostavat tunnustetun institutio-
naalisen elämän osa-alueen. Tällainen tunnustettu osa-alue voi syntyä organisaa-
tioiden kesken tietyssä toimialaympäristössä, mutta myös yhteisten normi- ja us-
komusjärjestelmien avulla sekä esimerkiksi kaupunkien, ammattien tai tiettyjen 
ongelmien ympärille (Schüßler, Grabher & Müller-Seitz, 2015, s. 168; Schüßler & 
Sydow, 2012, s. 5). Järjestökentän ajatuksena on, että edustajat juurrutetaan hei-
dän toimintaansa muokkaaviin sosiaalisten suhteiden verkkoihin (Bourdieu, 
1990, s. 66). 

2.4.1 Urheilutapahtumat kenttää muovaavina tapahtumina 

Yhteiskuntavastuu ja urheilu nivoutuvat yhä enemmän toisiinsa, ja ne nähdään-
kin välineenä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistäjinä, varsinkin suurten 
urheilutapahtumien yhteydessä. Urheilun nähdään sisältävän ominaisuuksia, 
jotka tekevät siitä voimakkaan voiman, myötävaikuttaen positiivisesti sosiaali-
seen ympäristöön. (Levermore, 2010, s. 238.) Vaikka yhteiskuntavastuun arvioi-
miseksi yrityksissä on kehitelty vuosien mittaan erilaisia välineitä ja mittaristoja, 
tosiasiassa vasta vähän mitataan yritysten sosiaalisen vastuun vaikutusta yhtei-
söihin. Yleensä vaikutusten arvioiminen ja mittaaminen tapahtuu yritysten it-
sensä toimesta, jolloin saatetaan korostaa vain positiivisia puolia ja minimoida 
negatiivisia vaikutuksia. Tämä aiheuttaa ristiriidan, jonka vuoksi tapahtumien 
yhteiskuntavastuun vaikutusten todistamisesta on tullut hankalaa. (Levermore, 
2011, s. 551–560.)  

Ihmiset rakentavat emotionaalisia yhteyksiä lempi joukkueisiinsa, joukku-
een jäseniin ja muihin toimintaan liittyviin henkilöihin osallistumisen kautta. 
Tunteiden on siis tunnistettu olevan kriittinen tekijä katsojakäyttäytymisessä ur-
heilutapahtumissa. Lisäksi yksilöiden suuri tietoisuus yritysten sosiaalisesta vas-
tuusta näyttää liittyvän positiivisesti heidän ostohaluihinsa ja aikomuksiinsa. Tä-
ten ollen tapahtumissa voidaan käyttää hyödyksi tunteisiin vetoamista muun 
muassa yhteiskuntavastuun kautta, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan ihmisten 
käyttäytymiseen ja ohjaamaan sitä johonkin tiettyyn suuntaan. (Chung-Long, 
2020, s. 17–18.) Esimerkiksi kun katsojat tulevat entistä tietoisemmiksi lempijouk-
kueensa yhteiskuntavastuullisuudesta, voi se muovata ja muuttaa heidän asen-
teitaan, mielipiteitään ja kiinnostustaan joukkuetta ja koko lajia kohtaan (Sheth 
& Babiak, 2010, s. 440). Urheilutapahtumista on tullut erittäin haluttu kehitys-
strategia, joka on suunniteltu markkinoimaan ja edistämään myös kaupunkeja ja 
alueita. Urheilutapahtumien on todettu muun muassa parantavan isäntäkau-
pungin imagoa, edistävän alueen taloudellista kehitystä, luovan työpaikkoja 
sekä kannustavan yritystoimintaan kyseisellä alueella. Lisäksi niihin liittyy lu-
kuisia muita sosiaalisia, psykologisia sekä poliittisia etuja yrityksille ja yhteisöille. 
Kenttää muovaavilla tapahtumilla on siis useita erilaisia laajoja vaikutusmahdol-
lisuuksia sekä yksilöihin, eri ihmisryhmiin, kaupunkeihin ja muihin alueisiin 
sekä tapahtumaan liittyviin yrityksiin ja sponsoreihin. (Misener & Mason, 2010, 
s. 495–496.) Horne ja Manzenreiter (2006, s. 18) kuitenkin väittävät, että suuret 
urheilutapahtumat ovat yleensä epädemokraattisten organisaatioiden kehittä-
miä tapahtumia, joihin liittyy usein ronskia päätöksentekoa ja avoimuuden 



 
 
puutetta, ja ne kehitellään usein lähinnä globaalien virtojen eikä paikallisten yh-
teisöjen edun vuoksi. Misener ja Mason (2010, s. 497) korostavat, että urheiluta-
pahtumat herättävät usein huolta tilojen ja muun infrastruktuurin kestävästä ke-
hityksestä, seurauksista yhteisöille sekä vaikutuksista paikalliseen kehitykseen. 
Samaan aikaan on tunnistettu kuitenkin kasvanut kiinnostus yhteisön kehittämi-
seen liittyviin kysymyksiin monilla tasoilla. Toivottavana päämääränä pidetään 
yhteisöjen osallistamista, yhdistämällä demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden 
arvot osallistumiseen. (Misener & Mason, 2010, s. 497.) 

Kenttää muovaavia tapahtumia ei ole vielä tutkittu urheilun saralla paljoa-
kaan. Vähäinen tutkimus, jota aiheesta on tehty, keskittyy lähinnä suurten mega-
urheilutapahtumien tutkimiseen field-configuring event:einä. Nämä tutkimuk-
set toimivat myös tätä tutkimusta ohjaavina taustatekijöinä. Read, Skinner, Lock 
ja Houlihan (2020) ovat tutkineet 1999 Lausannessa järjestettyä anti-doping kon-
ferenssia field-configuring event:inä ja sen toimimista institutionaalisen muutok-
sen edistäjänä urheilun saralla. Tutkimuksesta selvisi, että kyseinen konferenssi 
loi maineellisia resursseja päättäjille käytettäväksi tulevaisuuden anti-dopingin 
kehittämiseksi. (Read ym., 2020.) Myös olympialaiset voidaan nähdä kenttää 
muovaavina tapahtumina, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä isäntäkaupungeissa, 
kun uusia toimijaverkostoja luodaan ja kisojen perintöjä iskostetaan paikallisten 
yhteisöjen historiaan.  Glynn (2008) on tutkimuksessaan selvittänyt, miten olym-
pialaisten isännöinti vaikuttaa suurkaupunkien järjestökenttiin aktivoimalla yh-
teiskunnallisten, sosiaalisten ja liike-elämän verkostojen uudelleenorganisoimi-
sen. Hänen analyysinsä osoitti, kuinka keskeiset toimijat käyttivät kentän uudel-
leenmäärittelyprosessia uusien asemien saamiseksi, joita he voisivat käyttää hyö-
dyksi olympialaisten jälkeisessä Atlantassa. (Glynn, 2008, s. 1120–1122.) Thiel ja 
Grabher (2015) ovat tutkineet vuoden 2012 Lontoon olympialaisia field-configu-
ring event:inä ja ilmaisseet, että olympialaisten isännöiminen on ainutlaatuinen 
mahdollisuus uudelleen konfiguroimiseen läpi useiden eri kenttien, kun järjestä-
jät laativat erilaisia vaatimuksia. He toteavat olympialaisilla olevan kestäviä seu-
rannaisvaikutuksia useille eri aloille. (Thiel & Grabher, 2015, s. 230–232.) Vastaa-
vasti vuoden 2018 ”Gold Coast Commonwealth Games” -pelien isännöinti toimi 
FCE:nä, joka johti paikallisen lainsäädännön hyväksymiseen ja institutionaalisen 
kentän laajentamiseen, mahdollistaen kestävän kehityksen käytäntöjen leviämi-
sen muuttamalla urheilun institutionaalista kehitystä Gold Coastilla Australiassa 
(Bakos, 2018). Rajallinen kirjallisuus FCE:istä urheilun saralla on mielenkiintoista, 
sillä sen voidaan nähdä korostavan, kuinka suurtapahtumat toimivat ainutlaa-
tuisina kriittisinä tapahtumapaikkoina institutionaalisissa prosesseissa, mega-ta-
pahtumien isännöinnin monimutkaista aikasidonnaisuutta sekä institutionaa-
lista työtä, jota tapahtuu ennen FCE:tä (Read ym., 2020, s. 5). 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ 

Tässä kappaleessa käyn lävitse tutkimuksessa käytettävää tutkimusmetodia, ai-
neistonkeruumenetelmää sekä aineiston analysointimenetelmää ja perustelen 
tutkimuksen toteutuksen kannalta tehdyt valinnat. Lisäksi esittelen lyhyesti tut-
kimuksen taustaorganisaationa toimivan kisaorganisaation sekä tutkimuksen 
kohteena olevan tapahtuman eli miesten jääkiekon 2022 MM-kilpailut. 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimusotteet jaotellaan yleensä kahteen eri suuntaukseen: määrälliseen eli 
kvantitatiiviseen sekä laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Laa-
dullinen tutkimus on monitulkintainen käsite ja se voidaan määritellä monista 
erilaisista näkökulmista tarkasteltuna. (Metsämuuronen, 2008, s. 9–15.) Yleisen 
käsityksen mukaan laadullisen tutkimuksen pääideana on kuitenkin pyrkiä ku-
vaamaan ilmiötä, luomaan merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä, ymmärtää 
toimijoiden näkökulmaa sekä tulkita aineistosta tehtyjä havaintoja ja tulkintoja 
teoreettiseen viitekehykseen linkittäen (Alasuutari, 2011, s. 35; Tuomi & Sarajärvi, 
2009, s. 85). Päinvastoin määrällisellä tutkimuksella pyritään yleistettävyyteen, 
mitattavuuteen ja syy-seuraussuhteiden selvittämiseen (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 
s. 22). Ominaista laadulliselle tutkimukselle on sen joustavuus: tutkimus ei vält-
tämättä etene ennalta jäsenneltyjen vaiheiden mukaan, vaan nämä voivat muo-
toutua vähitellen tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi aineistosta nousseiden uu-
sien havaintojen pohjalta tutkija voi muotoilla uudelleen omaa tutkimustehtä-
väänsä tutkijan näkemyksen kehittyessä tutkimusta tehdessä. (Kiviniemi, 2015, s. 
74–77.) Alasuutarin (2011, s. 39–40) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on ero-
tettavissa kaksi eri vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaise-
minen. Usein laadullisissa tutkimuksissa on saatavilla laaja aineisto, jonka ana-
lysoimiseksi aineistoa tarkastellaan vain tietystä teoreettis-metodologisesti märi-
tellystä näkökulmasta, jotta löydetään keskeisiä havaintoja, jotka pätevät koko 
aineistoon. Arvoituksen, eli tutkimusongelman, ratkaisemisen ytimessä on mer-
kitystulkintojen tekeminen. (Alasuutari, 2011, s. 39–40.) 

Tapaustutkimuksella pyritään selvittämään vastauksia kysymyk-
siin ”kuinka” ja ”miksi”. Sen perusideana on tuottaa syvällistä ja yksityiskoh-
taista tietoa yksittäisestä tapauksesta, usein kuvaamalla tutkittavaa ilmiötä. Ta-
paustutkimus perustuu kuitenkin ajatukseen, että tapauksesta voidaan muodos-
taa jotain yleisemmälläkin tasolla mielenkiintoista informaatiota. (Eskola & Saa-
rela-Kinnunen, 2010, s. 189–193.) Tämä tutkimus on tapaustutkimus, sillä keski-
tyn vain yhden organisaation toimintaan ja sen päätuotteeseen, kisatapahtumaan. 
Kyseinen tapahtuma valikoitui tutkimuksen kohteeksi, sillä järjestäjäorganisaa-
tiossa oli tahtotilana kehittää tapahtuman vastuullisuussuunnittelua. Tavoit-
teena on jalostaa aineistosta sellaista tietoa, jota myös muut urheilutapahtumat 



 
 
Suomessa (tai miksei ulkomaillakin) voisivat hyödyntää omassa toiminnassaan 
ja kisatapahtumaansa suunnitellessaan.  

3.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä on joustava työkalu, sillä se mahdollis-
taa muun muassa tarkentavien kysymysten esittämisen, vapaan kysymysjärjes-
tyksen sekä mahdollisuuden syvällisempään vuorovaikutukseen haastateltavan 
kanssa. Haastattelun tavoitteena on hankkia mahdollisimman paljon syvällistä 
tietoa halutusta asiasta. Haastattelumenetelmiä on erilaisia, kuten esimerkiksi lo-
makehaastattelu, teemahaastattelu ja syvähaastattelu. Tämän tutkimuksen ai-
neiston keräsin käyttämällä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Teemahaas-
tattelun keskiössä on ennalta määriteltyjen, tutkimusongelman ja -tehtävän kan-
nalta keskeisten, teemojen läpikäyminen jokaisen haastateltavan kanssa. Nämä 
määritellyt teemat muodostetaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen poh-
jalta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 73–75.) Teemahaastatteluissa korostetaan haas-
tateltavien tulkintoja ja merkityksiä asioista sekä näiden syntymistä vuorovaiku-
tuksessa. Mielenkiinnon kohteena on tutkittavien henkilöiden kokemat koke-
mukset, ajatukset sekä elämykset. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 48.) Teemahaas-
tatteluita tehdessä, kävin jokaisen haastateltavan kanssa lävitse samat aihepiirit, 
mutta ennalta määriteltyjä tarkkoja kysymyksiä ei varsinaisesti ollut. Teemoja 
käytiin lävitse keskustelunomaisesti ja niiden järjestys vaihteli haastattelun ku-
lusta riippuen. Jokaiselle teemalle olin miettinyt etukäteen mahdollisia keskus-
teltavia aiheita avuksi sujuvoittamaan keskustelua. Haastattelun teemat jakau-
tuivat neljään eri osioon, kukin etsien vastausta tiettyyn tutkimukselle asetettuun 
tutkimuskysymykseen. Kansainvälisen Covid-19 -pandemian vuoksi toteutin 
haastattelut etäyhteyden välityksellä videopuheluina Microsoft Teams-sovelluk-
sen kautta ja sain haastateltavilta luvat haastattelujen nauhoittamiseksi erillisellä 
nauhurilla. Jokaisessa haastattelutilanteessa oli tutkijan eli itseni lisäksi läsnä 
vain haastateltava ja haastattelut kestivät noin tunnin verran. Haastattelut toteu-
tettiin marras-joulukuun 2020 välisenä aikana.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kansainvälisen urheilutapah-
tuman vastuullisuussuunnittelua toteutetaan ja millaisia vaikutusmahdollisuuk-
sia urheilutapahtumalla on koko kentän yhteiskuntavastuun kehittämiseksi. 
Koska tätä aihetta on mahdollista tutkia niin monelta eri näkökannalta, tässä tut-
kimuksessa on keskitytty selvittämään vain kisaorganisaation henkilöstön koke-
muksia ja tulkintoja aiheesta. Talvio ja Välimaa (2004, s. 77) toteavat, että yhteis-
kuntavastuun johtamisessa ja toteuttamisessa merkittävää on sen linkittäminen 
kaikille toiminnan osa-alueille ja jokaiseen yksilöön. Tähän pohjautuen, haastat-
telin teemahaastatteluilla koko sen hetkisen kisaorganisaation henkilöstön eli yh-
teensä 12 henkilöä. Jokaisella tämän kisaorganisaation työntekijällä on oma vas-
tuualueensa tapahtuman järjestämisessä ja siten ollen yhteiskuntavastuu on ta-
valla tai toisella läsnä jokaisen päivittäisessä toiminnassa. Näin ollen koin 
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tärkeänä haastatella organisaation jokaista työntekijää, mahdollisimman katta-
van kuvauksen ja aineiston saamiseksi.  

Kuten Tuomi & Sarajärvi (2009, s. 73) mainitsevat, on suositeltavaa antaa 
haastateltavien tutustua aiheeseen tai haastattelukysymyksiin etukäteen ennen 
haastattelua, jotta he osaavat orientoitua aiheeseen ja heiltä on mahdollista saada 
syvällisempää aineistoa. Tämän vuoksi tutkimukseen haastateltavia henkilöitä 
pyydettiin lukaisemaan lävitse jääkiekon 2022 MM-kisoille laadittu alustava vas-
tuullisuussuunnitelma, jonka kautta haastateltavia pyrittiin ”herättelemään” ai-
heeseen.  

3.3 Aineiston analyysimenetelmä 

Jotta haastatteluaineistoa pystytään analysoimaan, täytyy se muuttaa ensin kir-
jalliseen muotoon. Tämän vuoksi litteroin tutkimusta varten tehdyt ja nauhoite-
tut haastattelut perusmuotoon. Koin perusmuodon litteroinnissa riittäväksi ta-
soksi, sillä keskeistä oli haastateltavien kertomat asiat, ei niinkään se miten sano-
taan tai millaista vuorovaikutus haastattelutilanteissa oli. Analysoin litteroidun 
aineiston tutkimuksessa sisällönanalyysin kautta. Sisällönanalyysi on paitsi yk-
sittäinen metodi, myös ikään kuin teoreettinen viitekehys, joka mahdollistaa mo-
nenlaisen tutkimuksen tekemisen. Keskeistä sisällönanalyysissä on tutkijan esille 
nostamat havainnot aineistosta ja näiden havaintojen selkeä ja tiivistetty jäsen-
tely esimerkiksi luokittelun tai tyypittelyn avulla. Tässä tutkimuksessa toteutin 
sisällönanalyysiä teemoittamisen kautta, joka oli luonnollinen jatkumo teema-
haastattelulle. Teemoittamisella tekstistä pyritään löytämään sisällön merkityk-
senantojen ydin. Tutkijan tehtävänä on tunnistaa tutkimuksen kannalta keskei-
simmät ja kiinnostavimmat havainnot, ja keskittyä niiden syvälliseen ymmärtä-
miseen ja tulkitsemiseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91–93.) Aloitin analyysin 
tekemisen perehtymällä huolellisesti aineistoon lukemalla sitä läpi useita kertoja 
samalla muistiinpanoja tehden. Kun koin hahmottaneeni ja hallitsevani aineisto-
kokonaisuuden, aloin kunkin haastateltavan datasta poimimaan sekä viiteke-
hyksen, tutkimuskysymyksien ja -asetelman kuin omien näkemystenikin kan-
nalta keskeisimpiä ja merkittävimpiä löydöksiä, jotka kirjoitin käsin erillisille 
muistilapuille asiakokonaisuus kerrallaan. Kun jokaisen haastateltavan haastat-
teluaineistot oli käyty samalla periaatteella lävitse, aloin jaottelemaan muistila-
puille kirjoitettuja merkittävimpiä löydöksiä teemojen alle. Aineistosta nousi 
esille neljä erillistä teemaa: 1) käsitykset tapahtuman yhteiskuntavastuullisuu-
desta, 2) vastuullisuussuunnittelu kisaorganisaatiossa, 3) kisatapahtuman konk-
reettiset vastuullisuustoimet sekä 4) kisatapahtuman vaikutusmahdollisuudet 
kentän vastuullisuuden kehittämiseksi. Kun jokainen muistilappu oli jaoteltu 
teemoittain, aloin muodostamaan näistä eheää kokonaisuutta ja etsimään toi-
saalta yhteneväisyyksiä, mutta toisaalta myös eroavaisuuksia. Tuloksia elävöit-
tämään valitsin aineistosta myös muutamia osuvia suoria lainauksia haastatelta-
vilta, jotka tuovat esille konkreettisia esimerkkejä aiheisiin liittyen. 



 
 

Tässä tutkimuksessa analyysiä voidaan pitää teoriaohjaavana, jossa on tun-
nistettavissa teoreettisia kytkentöjä, mitkä voivat toimia apuna analyysiä teh-
dessä, mutta eivät varsinaisesti perustu suoraan teoriaan. Kyse on siis abduktii-
visesta päättelystä, jossa ajatteluprosessissa vaikuttavat sekä aineistolähtöisyys 
että valmiit teoriat. Kuten mainittu edellisessä luvussa, tutkimuksen teoreettinen 
viitekehys ohjasi aineistonkeruumenetelmän valintaa ja toteuttamista. Aineistoa 
analysoidessa kuitenkin pyrittiin löytämään aineistosta uusia seikkoja ja tutki-
muksen ongelmanasettelun kannalta mielenkiintoisia havaintoja, joihin yhdistet-
tiin teoriaa ohjaamaan lopputulosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–100.) 

Haasteena aineiston analyysissä voidaan nähdä merkitysrakenteiden tul-
kinta. Asioilla kun ei itsessään ole merkitystä, vaan merkitykset kitkeytyvät toi-
siinsa ja muodostuvat suhteessa toisiin asioihin. ”Kun siis etsitään merkityksiä, 
etsitään henkilökohtaisia merkityksenantoja”. Merkitykset voivat olla niin tie-
dostettuja kuin tiedostamattomiakin ja niihin yleensä vaikuttaa oman kulttuurin 
toimintatavat ja normit. (Moilanen & Räihä, 2015, s. 52–54.) Myös Hirsjärvi ja 
Hurme (2001, s. 17) painottavat, että todellisuus on sosiaalisesti konstruoitu sub-
jektiivinen tulkinta, jolloin todellisuus muotoutuu jokaisen oman henkilökohtai-
sen tulkinnan perusteella. Täten ollen aineiston analyysiin vaikuttavat muun 
muassa tutkijan omat näkemykset, esiymmärrys sekä kulttuurillinen konteksti.  

3.4 Taustaorganisaatio ja tutkimuksen kohteena oleva tapahtuma 

Tutkimuksen kohteena oleva tapahtuma, miesten jääkiekon 2022 MM-kilpailut, 
ovat järjestyksessään 85:nnet jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Kisat jär-
jestetään 13.-29.5.2022 Tampereella sekä Helsingissä. Kisakatsomoihin odotetaan 
puolta miljoonaa kisavierasta ja tv-katsomoihin yli 1,5 miljardia henkeä. Kisoissa 
pelaavia joukkueita on yhteensä 16. (IIHF, 2021.) Kisatapahtumaa varten on 
muutamaa vuotta ennen kisojen ajankohtaa perustettu kisaorganisaatio, jonka 
tehtävänä on organisoida ja järjestää koko kisatapahtuma. Kisaorganisaation 
henkilöstö muodostuu osittain Suomen Jääkiekkoliiton henkilöstöstä ja osittain 
uusista, kisatapahtumaa varten palkatuista työntekijöistä. Tähän taustalla toimi-
vaan kisaorganisaatioon, josta aineisto kerättiin, kuului tutkimuksen teon aikaan 
12 työntekijää. Näistä jokaisella on vastuullaan eri osa-alueet tapahtuman orga-
nisoinnissa, mutta toimivat jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä keskenään. Kisaor-
ganisaatio toimii yhteistyössä myös Suomen Jääkiekkoliiton sekä kisatapahtu-
man oikeudet omistavan Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) ja markkinointi-
yhtiö Infront Sportsin kanssa. Kisaorganisaatiolle ominaista onkin sen projekti-
luontoisuus: organisaatio aloittaa toimintansa muutamaa vuotta ennen kisojen 
ajankohtaa, kasvaa sekä kehittyy matkan varrella ja lopettaa toimintansa hieman 
kisojen loppumisen jälkeen. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tuloksia käyn lävitse tässä kappaleessa aineiston pohjalta esiin 
nousseiden neljän eri teeman kautta. Ensimmäinen teema käsittelee kisaorgani-
saation henkilöstön käsityksiä yhteiskuntavastuullisuudesta tapahtumassa ja sen 
merkityksestä. Toinen teema keskittyy kuvaamaan, miten organisaatiossa toteu-
tetaan vastuullisuussuunnittelua ja mitä siinä otetaan huomioon. Kolmannen 
teeman avulla pureudutaan tapahtuman konkreettisiin vastuullisuustoimiin ja 
viimeinen teema pyrkii kuvaamaan, millaisia vaikutusmahdollisuuksia kisata-
pahtumalla on kentän yhteiskuntavastuun kehittämiseksi. 

4.1 Käsitys tapahtuman yhteiskuntavastuullisuudesta 

Jokaisella haastateltavalla oli samantyylinen ajatus yhteiskuntavastuusta: se on 
kattava käsite, jota voidaan tarkastella monenlaisista näkökulmista. Lähes jokai-
sessa haastattelussa tuli esille se mielikuva, että yhteiskuntavastuullisuuden näh-
dään linkittyvän pääasiallisesti vain ympäristökysymyksiin, vaikka sen tiede-
tään sisältävän myös sosiaalisen sekä taloudellisen aspektin kaikkine suurine 
sekä pienine yksityiskohtineen. Yhteiskuntavastuullisuus mielletään pääasiassa 
yhteiskunnan tulevaisuudesta välittämiseksi sekä omien velvollisuuksien hoita-
miseksi siten, että se hyödyttäisi myös koko yhteiskuntaa. Suurin osa tapahtu-
man yhteiskuntavastuullisuudesta koetaan olevan organisaation sisäänraken-
nettuja toimintamalleja ja asioita, joita huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa 
koko kisojen suunnittelun ja toteuttamisen ajan ikään kuin toimintaa ohjaavana 
kattoteemana. Näiden ajatellaan olevan kuitenkin suurimmaksi osaksi kulis-
seissa tapahtuvaa toimintaa, joka ei useinkaan välity tai näy kisajärjestäjän ulko-
puolelle. Eräs haastateltava näkikin, että yhteiskuntavastuullisuus sisältää kaksi 
erillistä osaa: sisältäpäin rakennetun vastuullisuuden sekä ulospäin suunnatun 
informatiivisuuden, joiden myötä saavutettaisiin vasta toimiva kokonaisuus.  

”Jokaisessa tavallaan päätöksessä ja asiassa mitä suunnitellaan, tehdään ja toteute-
taan, niin ajatellaan jotain isompaa kuvaa ja vastuuta siitä, että miten eri juttuja teh-
dään. Jolloin se ei ole välttämättä aina se halvin tai helpoin tai niinkun semmoinen 
kustannustehokkain ratkaisu, vaan siinä ajatellaan myös sitä, että mitä mahdollisia 
seurauksia erilaisilla päätöksillä on. Ja miten ne vaikuttavat suuremmassa kuvassa 
moneen eri toimijaan, tekijään, ympäristöön ja asiaan.” 

Yhteisöllisyys ja vastuullisuus ovat olleet kantavia arvoja jääkiekkotoiminnassa 
jo pitkän aikaa. Yhteiskuntavastuullisuuden nähdäänkin olevan ollut aina mu-
kana jääkiekkotoiminnassa tavalla tai toisella, mutta sen merkitys ja sen esiinty-
mismuodot ovat muuttaneet muotoaan reilustikin viimeisten 20-30 vuoden ai-
kana. On tunnistettu, että sekä jääkiekkoyhteisön että koko yhteiskunnan asen-
teet yhteiskuntavastuullisuutta kohtaan ovat muuttuneet, joka on tuonut suuria 
muutoksia ja uudenlaisia toimintamalleja myös urheilutapahtumien 



 
 
järjestämiseen. Haastateltavat ovat havainneet, että myös vastuullisuudesta pu-
huttaessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä puhutaan esimerkiksi ympäristö-
politiikasta valtiotasolla ja maailmanpolitiikassa sekä miten vastuullisuus on 
esillä kuluttajien elämässä, vaikuttavat kaikki myös osaltaan siihen, miten yri-
tyksissä, organisaatioissa ja muun muassa tapahtumissa otetaan yhteiskuntavas-
tuu huomioon. Yleisellä asenteella sekä vastuullisuuden ympärillä käytävällä 
yhteiskunnallisella keskustelulla nähdään siis olevan isokin merkitys siihen, mi-
ten tärkeäksi vastuullisuus koetaan ja kuinka paljon sitä tuodaan esille. Lisäksi 
palveluntarjoajien vuosien mittaan nopeastikin kehittyneet tuotteet mahdollista-
vat nykyään vastuullisempien toimien toteuttamista, joka myös osaltaan on li-
sännyt yhteiskuntavastuullisuuden korostamista nykypäivänä. Haastatteluista 
nouseekin esille lähtökohta siitä, että kisat ovat aina oman aikansa tuote. Se, mitä 
esimerkiksi vuoden 2012 kotikisoissa pidettiin vastuullisena toimintana, ei to-
dennäköisesti enää riitä nykypäivänä kehityksen ollessa niin nopeaa ja suurta. 
Tai jos vertaa vuoden 1995 maailmanmestaruuskisoja nyt suunnitteilla oleviin 
kisoihin, on 90-luvulla toteutetut vastuullisuustoimet mitattavissa ehkä yhden 
käden sormilla. Jokainen haastateltavista kokeekin, että yhteiskuntavastuulli-
suuden merkitys tapahtumissa on noussut vuosi vuodelta tärkeämmäksi eikä 
sitä voi enää sivuuttaa. Koetaan, että kaikella tekemisellä ei välttämättä ole 
suurta vaikutusta, mutta tekemättä jättämisellä puolestaan on. Tiedostetaan, että 
pienillä yksittäisillä vastuullisuustoimilla ei todennäköisesti saada suurta vaiku-
tusta maapallolla aikaiseksi, mutta niiden toteuttaminen koetaan kuitenkin tär-
keänä. 

Monille yhteiskuntavastuussa näyttäytyy olevan myös nurja puoli: koetaan, 
että mitä enemmän organisaatiot tuovat esille omaa yhteiskuntavastuullisuut-
taan, sitä enemmän se kääntyy ihmisten mielissä negatiiviseksi asiaksi, usein il-
man syytä. Ajatellaan, että kun asioita tehdään hiljaisuudessa, niitä pidetään ai-
dompina ja luotettavimpina toimina kuin sellaista toimintaa, jota tuodaan suu-
resti esille joka paikassa. On huomattavissa kamppailua siitä, miten paljon tapah-
tuman yhteiskuntavastuullisuutta pitäisi tuoda mediassa esille, ja mitä asioita to-
teutetaan yhä ”hiljaisuudessa”. Haastateltavat painottavatkin, että tapahtuman 
vastuullisuuden pitää olla aitoa tekemistä, ei pelkkää puhetta tai päälle liimattuja 
asioita. Vastuullisten toimien tulisi kantaa hedelmää vielä tapahtuman jälkeen-
kin. Silti moni pelkää, että jos tuodaan paljon esille omaa aitoa yhteiskuntavas-
tuullisuutta, niin se kääntyy ihmisten mielissä helposti viherpesuksi, vaikka siitä 
ei olisi kyse.  

”Musta tuntuu, et aika monessa urheiluorganisaatiossa tehdään tosi paljon hyvää yh-
teiskunnallisesti, mut sitä ei oikein haluta näyttää tai sitä ei osata näyttää. Et se koe-
taan ehkä jotenkin sellaiseksi, että sitä pitää tehdä vähän niinkun salassa, ettei siitä 
tule ikään kuin gloryhuntingia.” 

Moni ajattelee, että urheiluorganisaatioissa ei ole vielä tarpeeksi osaamista tai re-
sursseja yhteiskuntavastuullisuuteen liittyen, jonka vuoksi sen esille tuominen 
on ollut suhteellisen vähäistä, verrattuna muihin aloihin. Lähes jokaisessa haas-
tattelussa yhteiskuntavastuuseen liitetään myös termi itsestäänselvyys. Varsin-
kin Suomessa tiettyjä vastuullisuustoimia (ihmisoikeudet muun muassa) 
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pidetään jo hyvinkin itsestäänselvyyksinä, jotka koetaan jo hoidettavan suhteel-
lisen hyvin. Ajatellaan, että sen vuoksi tiettyjä asioita ei kannata edes korostaa 
vastuullisuudesta puhuttaessa, sillä sen nähdään kuuluvan jo jokaisen yrityksen 
ja tapahtumajärjestäjän toimintaan Suomessa nykypäivänä. Se ei siis ikään kuin 
tuo uutta lisäarvoa, kun oletuksena on jo, että niistä huolehditaan ja niitä toteu-
tetaan hienosti jo pelkällä perustekemiselläkin.  

”Suomessa tietyt jutut on niin itsestään selvyyksiä, että me ei edes ajatella et se ois 
jotenkin vastuullista tai yhteiskuntavastuuta. Kierrättäminen esimerkiksi. Onhan 
meillä ennenkin kierrätetty. Tai joku niinkun ruoan määrä. Niin onhan se jo ihan ta-
loudellinenkin asia, et yritetään vähentää ruokahävikkiä.” 

Esille nousee myös huoli siitä, jos vastuullisuudesta muodostuu erilaisia viralli-
sia puumerkintöjä omalle toiminnalleen tavoittelevien toimijoiden temmellys-
kenttä ja liian vaikeasti käsiteltävä ikään kuin abstraktinen asia, josta jättäytyy 
varsinainen konkretia syrjemmälle. 

”Huoleni on vähän se, mikä on monessa muussakin ilmiössä käynyt, että siitä tulee 
semmoinen asiasta eniten tietävien besserwissereitten temmellyskenttä. Että vastuul-
lisuudesta ei tulisi semmoinen kenttä, jonka tavallinen kansa kokee hirmu vasten-
mielisenä. Koska sitten jos tavan kansa alkaa kokea sen tosi vastenmielisenä, niin 
asiat ei oikeesti tapahdu. Eli jos ”eliitti” vääntää keskenään siitä, että kuka on vas-
tuullisin kaikista ja kuka käyttää oikeeta sanastoa ja kuka tekee parhaiten, niin voi 
heittää, että noin 90 pinnaa vaikuttavista toimista tippuu heti pois.” 

4.2 Vastuullisuussuunnittelu kisaorganisaatiossa 

Vastuullisuus on nähty olevan osa Jääkiekkoliiton [ja sitä myötä myös kisaor-
ganisaation] normaalia toimintaa jo pitkän aikaa, joka tulee osittain luonnollisesti 
mukaan toimintaan ja tekemiseen. Yksimielisiä ollaan siitä, että aiemmin vas-
tuullisuussuunnittelua ei ole jääkiekon MM-kisoissa toteutettu yhtä suunnitel-
mallisesti kuin mitä tässä kisaprojektissa tehdään. Aiemmin vastuullisuutta on 
mietitty lähinnä yksittäisissä asioissa, mutta tässä tapahtumassa sen halutaan lä-
pileikkaavan kaikkea toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Vastuullisuussuun-
nittelu on tässä kisaprojektissa ollut mukana aivan ensimmäisistä palavereista 
lähtien ja yhteiskuntavastuu on otettu yhdeksi kisatapahtuman arvoksi, jonka 
pohjalta tapahtumaa rakennetaan.  

”Arvot ikään kuin muodostaa mun maailmassa pilarit sille koko tapahtumalle. Vas-
tuullisuus on niistä se yksi tukijalka, joka pitää tapahtumaa pystyssä.” 

Kisaorganisaatiossa on ymmärretty se, miten vastuullisuutta täytyy huomioida 
jokaisessa päätöksessä ja sen vuoksi vastuullisuussuunnittelukin on aloitettava 
jo projektin alusta alkaen, jotta sitä voidaan aidosti huomioida kaikessa toimin-
nassa. Tähän perustuen vuoden 2022 kisatapahtumalle onkin laadittu jo alustava 
vastuullisuussuunnitelma, joka pyrkii listaamaan ylös merkittävimmät vastuul-
lisuustoimet, joihin tapahtumassa pyritään. Organisaatiossa on koettu, että 



 
 
laadittu suunnitelma auttaa konkretisoimaan vastuullisuusteemaa ja ohjaa teke-
mistä oikeaan suuntaan. On kuitenkin myös tiedostettu se, että vastuullisuus-
suunnittelu on organisaatiolle jatkuva oppimis- ja kehittämisprosessi aina kiso-
jen päättymiseen saakka, jolla pyritään jatkuvasti löytämään mahdollisimman 
vastuullisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Pelkkä dokumentin laatiminen ei myös-
kään riitä, vaan organisaation jokaisen henkilön tulisi sisäistää sen sanoma sekä 
tavoite, jotta sillä on aidosti merkitystä. Haastatteluista kävi ilmi, että henkilöstö 
on erittäin tyytyväinen siihen, miten tärkeäksi myös kisatapahtuman johto kokee 
vastuullisuuden. Ajatellaan, että viestiä on helpompi viedä eteenpäin tapahtu-
man eri sidosryhmille, kun heillä on johdon tuki takanaan. Tämä helpottaa myös 
päätöksentekoa, kun tiedetään vastuullisuuden näyttelevän tietyssä määrin suu-
rempaa roolia kuin esimerkiksi halvimman hinnan. Koetaan myös positiivisena 
asiana, miten avoimin mielin kaikki kisaprojektiin jollain tapaa linkittyvät hen-
kilöt ovat lähteneet vastuullisuusteemaan mukaan ja kehittelemään uusia ideoita. 
On ymmärretty, että yhteiskuntavastuullisuus ei merkitse kaikille välttämättä sa-
maa asiaa ja jokainen kokee sen oman näkemyksensä mukaan ja priorisoi vas-
tuullisuustoimia eri tavoin. Lisäksi pidetään hyvänä asiana sitä, että vastuulli-
suus nostetaan esille jokaisessa palaverissa ja vastaavissa suunnittelutapaami-
sissa, jotta aihe ei myöskään pääsisi ”unohtumaan” keneltäkään, vaan että se py-
syy ihmisten päätöksenteon perustana. Tapahtuman vastuullisuustavoitteista 
puhutaan sekä yhteistyökumppaneille että organisaation sisäisesti ja toteutetta-
via asioita tuodaan kaikkien tietoisuuteen sitä mukaa, kun asioita on saatu lyötyä 
lukkoon projektin edetessä. 

Vastuullisuussuunnittelua sekä sen toteutusta tehdessä sidosryhmillä, 
etenkin yhteistyökumppaneilla, nähdään olevan merkittävä rooli. Yhteistyö-
kumppaneiden kanssa pyritään kehittämään jatkuvasti parempia tuotteita sekä 
toimintamalleja, joita voidaan käyttää tapahtumassa ja jalostaa toimintaa entistä 
vastuullisemmaksi. Vastuullisuusteemaa myös sparrataan eri sidosryhmäläisten 
kanssa aika ajoin, joilta on jo nyt saatu toimivia ideoita ja toiveita toteutettavaksi. 
Selvää on kuitenkin se, että eri sidosryhmiltä tulevien odotusten ristipaine voi 
olla kova. Sen vuoksi organisaation on löydettävä itselle luontevat ja tärkeät tavat 
tehdä ja toimia. Kaikkiin asioihin kisaorganisaatiolla ei ole edes suoranaista pää-
täntävaltaa vaan tällöin organisaatio voi ehdottaa ja pyytää tietynlaisia toimia, 
mutta loppukädessä päätäntävalta on kisaoikeudet omistavilla yrityksillä.  

”Osaan asioista me voidaan itse vaikuttaa ja osa asioista on semmoisia, et meillä ei 
ole juurikaan päätäntävaltaa. Esimerkiksi merchandise-puoli on semmoinen, et se tu-
lee Infrontilta ja sen kumppaneiden kautta. Et me voidaan yrittää sinne sanoa ja yrit-
tää heittää tämmöistä toivetta siitä, että tuleehan kaikki tuotteet ja merchandise sel-
laisena, että missään ei ole käytetty lapsityövoimaa ja mahdollisimman läheltä ja eet-
tisesti tehtyä. Me voidaan sitä toivoa, mut koska se on Infrontin määriteltävä asia, 
niin meidän keinot varsinaisesti vaatia on rajalliset. –– Ja tässä pitää koko ajan muis-
taa se mindset, että nämä ovat kuitenkin IIHF:n kisat, jotka me järjestetään, ja tietty 
IIHF:llä on tälläkin alueella oma ohjelmansa. IIHF:n ja kisajärjestäjän yhteistyön ke-
hittämien on tässä tärkeässä roolissa.” 

Yksi asia nousi selkeänä esille: ei voida tehdä pelkkiä yksinkertaisimpia vastuul-
lisuustoimia, vaan on löydettävä ratkaisuja myös vaikeasti toteutettavissa oleviin 
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asioihin. Niiden kautta toimintaa voidaan useimmiten kehittää eniten eteenpäin. 
Pitää myös jatkuvasti pysyä kehityksessä mukana ja ottaa selvää mitä maailmal-
lakin jo tehdään, jota voisi itsekin ottaa käyttöön tai jatkojalostaa eteenpäin. Li-
säksi yksi suurista kisojen vastuullisuussuunnittelua muovanneista asioista on 
tietysti maailmaa parhaillaan sekoittava koronavirus. Se on hidastanut kaikkea 
tekemistä lykkäämällä monia asioita myöhemmälle ajankohdalle. Se tulee myös 
jatkossakin vaikuttamaan siihen, millaisia vastuullisuustoimia pystytään vie-
mään loppuun asti ja missä asioissa joudutaan joustamaan, jotta varmistetaan 
esimerkiksi terveysturvallisuus tapahtumapaikoilla. Kisaorganisaatiossa on 
myös huomattu muutos yleisessä asenteessa isojen tapahtumien turvallisuutta 
kohtaan; joitakin vuosia sitten suurimpia uhkakuvia olivat terroristihyökkäykset, 
jotka vaikuttivat suuresti muun muassa tapahtumien turvallisuudesta viestimi-
seen. Nyt keskustelu on kuitenkin siirtynyt lähes kokonaan pois terrorismin 
uhasta [vaikkakin se tietysti samalla lailla otetaan yhä huomioon uhkana] ja suu-
rin huomio on keskitetty pelkästään terveysturvallisuudesta huolehtimiseen. Ko-
ronalla on siis vaikutuksia tapahtuman vastuullisuussuunnitteluun sekä talou-
dellisesti, ympäristöasioihin, sosiaaliseen- ja turvallisuuspuoleen kuin tapahtu-
man viestimiseenkin.  

4.3 Kisatapahtuman vastuullisuustoimet 

Kokonaisuuden hallinta nähdään merkittävimpänä vastuullisuustoimena; ei 
riitä, että joku asia tehdään hyvin, jos toinen asia jää huomiotta. Pitää keskittyä 
yksittäisiin vastuullisuustoimiin, jotka muodostavat yhdessä laajan kokonaisuu-
den, mitä on hallittava hyvin ja vietävä jatkuvasti eteenpäin. Lähtökohtana on 
tehdä asiat paremmin, kuin mitä aiemmissa kisoissa on tehty.  

”Pitää tunnistaa mitä me pystytään ja mitä on onnistuttu tekemään ennenkin hyvin 
kaikilla eri osa-alueilla. Ja nyt pyritään tekemään ne asiat vielä paremmin kuin ennen 
sekä tuomaan mukaan uusia tapoja toimia.” 

Kisatapahtuman vastuullisuustoimet muodostuvat ympäristöön vaikuttavista 
toimista, sosiaalisen vastuun puolesta sekä taloudellisista tavoitteista. Näiden li-
säksi kisatapahtuman vastuullisuudessa on haluttu korostaa terveysturvallisuu-
den merkitystä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tärkeistä vastuullisuustoi-
mista nostettiin esille muun muassa hiilijalanjäljen minimoiminen, kotimaisuu-
den suosiminen, kisatapahtuman mahdollistaminen mahdollisemman monelle 
sekä tuottojen oikeudenmukainen kohdentaminen. Hiilijalanjälkeä pyritään vä-
hentämään muun muassa suosimalla julkista liikennettä, parantamalla energia-
tehokkuutta, kierrättämällä ja lajittelemalla tehokkaasti sekä vähentämällä kulu-
tusta. Ympäristöön vaikuttavina toimina mainitaan myös uusiokäytön sekä 
vuokraamotoiminnan hyödyntäminen siellä missä mahdollista. Vastuullisuus on 
otettu huomioon jo kisojen hakuprosessista alkaen, jossa muun muassa kisahal-
lien sijainnilla sekä energiatehokkailla ratkaisuilla oli suuri merkitys päätöstä 



 
 
tehdessä. Hallien ja hotelleiden keskeinen sijainti kaupungeissa sekä lähellä toi-
siaan mahdollistavat julkisen liikenteen maksimaalisen hyödyntämisen sekä ki-
satapahtumaan saapumisen myös esimerkiksi kävellen tai pyörällä. Kaikessa toi-
minnassa pyritään muutenkin huomioimaan toimien vaikutus ympäristöön ja 
siinä toimiviin ihmisiin kunnioittamalla luontoa sekä kaikkia eri toimijoita.  

Sosiaalisen vastuun puolella nähdään hyvin tärkeänä, että pystyttäisiin te-
kemään ”koko kansan kisat” eli mahdollistamaan kisakokemus mahdollisimman 
monelle ihmiselle henkilön taustoista riippumatta. Tähän pyritään vaikuttamaan 
esimerkiksi lippujen tasa-arvoisella hinnoittelulla, hyväntekeväisyystyöllä, osal-
listamalla faneja kisojen toteuttamiseen sekä kaikille avoimien Fan Zonejen 
avulla, joissa on mahdollisuus nähdä ilmaiseksi joitakin MM-otteluita. Tavoit-
teena on toteuttaa hyviä tekoja tapahtuman kautta sekä omille yhteisöille että 
muillekin yhteisöille, ja kisojen teeman mukaisesti tehdä ihmeitä [making mira-
cles]. Vuoden 2012 MM-kotikisoista nousi suuri kritiikki ottelulippujen kalliista 
hinnoittelusta, joka joidenkin mukaan jätti faneja ja perheitä kisakokemuksen ul-
kopuolelle. Tämä on yhä hyvin kisajärjestäjänkin muistoissa ja näissä kisoissa 
asia halutaan hoitaa paljon paremmin. PwC:n vuoden 2012 kisoista tekemän kat-
sauksen mukaan tapatuman taloudellisessa suunnittelussa pitäisikin huomioida 
tiiviisti siihen liittyvät sosiaaliset tavoitteet (PwC, 2013).  

”Luodaan mahdollisuus monelle ihmiselle tulla kokemaan nämä kisat. Tämmöisen 
maailmantilanteen jälkeen nää kisat voi olla todella tärkeä juttu monelle esimerkiksi 
syrjäytyneelle tai yksinäisellekin. Jääkiekkohan tuo ihmisiä yhteen. On todella tär-
keetä, että me ikään kuin luodaan se alusta, pohja ja ne tavat, millä saadaan ihmisiä 
tavallaan tulemaan yhteen ja löytämään toisensa.” 

Vastuullisuudesta viestiminen nähdään jääkiekon saralla kehitettävänä asiana, 
minkä vuoksi tämän kisatapahtuman yhteydessä etenkin sosiaalisen median 
kautta halutaan tuoda ulkopuolistenkin tietoisuuteen millaisiin asioihin kisojen 
vastuullisuudella pyritään vaikuttamaan ja miten. Sosiaalisen median koetaan-
kin nykypäivänä toimivan tapahtumien äänikanavana, jolla on suuri merkitys 
kisoista viestimiseen sekä mahdollisuus vaikuttaa ihmisten mielikuviin tapahtu-
masta. Viestinnässä vastuullisuus otetaan huomioon muun muassa julkaisemalla 
vain faktatietoa, jolla on viestinnällinen tavoite sekä pohtimalla tarkkaan mil-
laista sisältöä julkaistaan ja millaista puhetta organisaation omissa kanavissa hy-
väksytään. Esimerkiksi kaikenlainen toisia loukkaava ja häiritsevä sisältö on eh-
dottomasti kielletty. Viestinnän on oltava innostavaa ja hauskalla tavalla opasta-
vaa, jotta sen kautta saadaan ihmisiä mukaan yhteiskuntavastuullisiin toimiin.  

Taloudellisen vastuun puolella merkittävin toimi on kisoista saatavien tuot-
tojen oikeudenmukainen kohdentaminen, joilla mahdollistetaan lajin jatkuvuus 
käyttämällä varat suomalaisen jääkiekon kehittämiseen ympäri maata. Lisäksi 
tapahtuma työllistää miltei 100 työntekijää ja mahdollistaa yli tuhannelle ihmi-
selle koulutuksen ja kokemuksen vapaaehtoistyöstä suuren kansainvälisen kisa-
tapahtuman aitiopaikalta. Taloudellisen vastuun tavoitteena on myös hoitaa vel-
voitteet sekä lakisääteisesti että muutenkin eettisesti kestävästi. Vastuullisuustoi-
mien on oltava mitattavissa olevia asioita, jotta niiden toteutumisen onnistumista 
pystyttäisiin arvioimaan tapahtuman jälkeen. Organisaatiossa myös nähdään, 
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että vain konkreettisilla teoilla on merkitystä, jonka vuoksi se mitä luvataan, 
myös tehdään. On kuitenkin ymmärretty, että kaikkeen ei resurssit tule riittä-
mään, vaan organisaation on valittava tarkkaan, mitkä toimet ovat merkittävim-
piä ja toteutettava ne mahdollisimman hyvin. On myös pohdittu, pitäisikö mer-
kittävimpiä vastuullisuustoimia laittaa tärkeysjärjestykseen esimerkiksi asian-
tuntijajoukon avulla, jolloin voitaisiin saada selkeämmin esille vastuullisuuden 
näkökulmasta merkittävimmät toimet tapahtumassa.  

Haastatteluista nousi esille, miten jokainen työntekijä oli jo miettinyt vas-
tuullisuutta omalla vastuualueellaan listaten asioita, joissa pystyttäisiin paranta-
maan tekemistä ja luomaan joko ympäristöystävällisempiä, kustannustehok-
kaampia tai eettisesti parempia valintoja. Ajatellaan, että organisaation on osat-
tava myös perustella omat tehdyt valintansa jokaiseen asiaan liittyen.  

”Toihan tulee korostumaan esimerkiksi semmoisessa, kun me valitaan vapaaehtois-
ten vaatteita. Et jos meillä on siinä valintamahdollisuus, että otetaanko me esimer-
kiksi t-paidat euron kalliimmalla, jos ne on tehty kierrätystuotteista tai että ne on sel-
laisissa maissa valmistettu, mistä me tiedetään varmaksi, että ei oo käytetty lapsityö-
voimaa. –– Et miksi otettiin tämä sen sijaan, että otettiin tämä.” 

Vastuullisuuden koetaan myös näyttäytyvän erilaisena maasta ja paikasta riip-
puen. Esimerkiksi Suomessa koetaan ihmisoikeusasioiden olevan jo aika itses-
tään selviä asioita, joita ei oikein tuoda enää edes esille muun muassa vastuulli-
suudesta puhuttaessa. Taas kuitenkin esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen 2021 
yhteydessä syksyllä 2020 tuli suuri kohu Valko-Venäjän levottomuuksista ihmis-
oikeusrikkomuksiin liittyen, jotka lopulta vaikuttivat myös kisojen siirtymiseksi 
pois Valko-Venäjältä (Hyyppä, 2021). Täten ollen näiden 2022 kisojen yhteydessä 
haluttaisiin tuoda esille suomalaista osaamista sekä vapaan ja vakaan, onnellisen 
yhteiskunnan arvoja sekä turvallisia olosuhteita. Niitä mitä suomalaiset siis saat-
tavat pitää arkipäiväisinä asioina, mutta jotka toisissa maissa ovat vielä tavoitta-
mattomissa. Näiden korostaminen voi tuntua suomalaisista omituiselta, mutta 
koetaan loppupeleissä tärkeäksi asiaksi.  

”Eihän tämä nyt riemunkiljahduksia herätä tämä Valko-Venäjä -keskustelu esimerk-
kinä tavasta hoitaa sosiaalista vastuuta. Ehkä sitäkin voi lähestyä sen kautta, että 
Suomena me taas nostetaan tämän tyyppisiä ongelmia esiin. Ihmisoikeuksien kunni-
oittaminen on meille jotenkin aivan itsestään selvää, eli jotenkin hassua, että sekin 
voi olla asia, mitä meidän kannattaa vastuullisuuden nimissä nostaa esiin.” 

4.4 Kisatapahtuman vaikutusmahdollisuudet kentän yhteiskun-
tavastuullisuuden kehittämiseksi 

Jääkiekolla nähdään olevan valtava media-arvo, etenkin nimenomaan Suomessa, 
jonka vuoksi organisaatiossa koetaan, että kisojen avulla pystytään tuomaan hy-
vin esille tapahtuman vastuullisuutta ja sitä kautta pyrkiä kehittämään sitä koko 
lajin parissa. Jääkiekko on Suomen seuratuin urheilulaji ja varsinkin MM-kilpai-
luja seuraa kotisohvilta aina miljoonayleisöt (Urheilutapahtumat, n.d.). Kisojen 



 
 
kautta nähdäänkin olevan mahdollisuus vaikuttaa varsinkin kisoja seuraavaan 
yleisöön, vaikuttavan ilmapiirin ja esikuvina toimivien urheilijoiden ja muiden 
toimijoiden avulla. Ajatellaan, että varsinkin tuomalla esille kustannustehokkaita 
matalankynnyksen vastuullisuustoimia, jääkiekkoseurat sekä pienemmät jää-
kiekkotapahtumat saavat näistä konkreettisia ja helposti toteutettavissa olevia 
asioita myös omaan toimintaansa. Organisaatiossa toivotaan ja uskotaan, että to-
teutetut vastuullisuustoimet kehittäisivät myös koko urheilumaailman vastuul-
lisuutta, ei pelkästään jääkiekon saralla vaan muidenkin urheilulajien ja -tapah-
tumien parissa. Jääkiekon nähdään olleen suunnannäyttäjänä aiemminkin mo-
nissa eri asioissa jo senkin vuoksi, että resurssit ovat olleet suuremmat kuin 
muilla pienemmillä lajeilla. Lajien ja maiden välinen yhteistyö vastuullisuuden 
kehittämiseksi koetaan kuitenkin erittäin merkittävänä ja toimintaa nopeammin 
edistävänä toimena.  

”Koska tämä on kuitenkin tavallaan semmoinen suurin vuosittainen jääkiekkotapah-
tuma, jota koko jääkiekkoyhteisö seuraa. Niin totta kai, jos semmoinen lippulaiva tuo 
näitä asioita esiin. Ja vielä sitten, jos onnistuu näitä asioita tekemään ja saamaan niillä 
niinkun hyvää tulosta. Niin mä uskon, että se siitä jalkautuu jatkossa myös eri puo-
lille ja eri asioihin muillekin tekijöille.” 

Kansainvälisellä Jääkiekkoliitolla [IIHF] on laadittuna erilaisia vastuullisuusoh-
jeita ja -opuksia kisatapahtumien ja kaikkien jääkiekkotoimijoiden avuksi. Näi-
den koetaan kuitenkin olevan vasta pintaraapaisu ja vielä melko lapsen kengissä. 
Tämän vuoksi kisaorganisaatio uskoo, että toteuttamalla ja tuomalla esiin uuden-
laisia ja toimivia vastuullisuustekoja kisojen kautta, tuo se uutta sisältöä näihin 
IIHF:nkin ohjeistuksiin. Yksi uusi iso juttu, joka vuoden 2022 kisoissa pyritään 
toteuttamaan, on kierrätettävistä materiaaleista valmistettujen ruokailutarvik-
keiden, kahvikuppien ja vastaavien käyttäminen joka puolella tapahtumaa. 
Tämä voi kuulostaa helposti toteutettavissa olevalta asialta, mutta tämä työ vaa-
tii erittäin paljon yhteistyötä sekä tuotteita valmistavan/toimittavan yhteistyö-
kumppanin, eri ravintolapalveluista vastaavien tuottajien ja kisaorganisaation 
eri toiminnoista vastaavien toimijoiden kesken. Tällaisella muutoksella saadaan 
vähennettyä sekajätteen määrää, tehostetaan kierrätystä sekä säästetään luontoa. 
Samalla tuodaan muun muassa yleisön, muiden yhteistyökumppaneiden ja kan-
sainvälisten toimijoiden tietoisuuteen mahdollisuus tällaisesta toiminnasta ja sen 
vaikutuksista ympäristöön. Tavoitteena on, että seuraavat kisat tekisivät asioita 
taas asteen paremmin kuin näissä kisoissa, ja täten laitettaisiin lumipalloefektiä 
liikkeelle koko lajin vastuullisuuden kehittämiseksi. Luotaisiin positiivista pai-
netta toteuttaa vastuullisia toimintatapoja läpi eri tapahtumien. MM-kisoissa on 
jo aiemminkin onnistuttu luomaan erilaisia hyviä toimintatapoja, joista on al-
kuun jouduttu vääntämään kättä pitkään eri tekijöiden kanssa, mutta toteutuk-
sen onnistumisen johdosta kyseisiä toimintatapoja on otettu käyttöön muualla-
kin. Ajatuksena on, että kisojen vastuullisuutta saataisiin laajennettua paitsi ylei-
sölle, osallistujille ja omille yhteistyökumppaneille, myös urheiluseurojen ja mui-
den tapahtumien kumppaneihin sekä kansainvälisen tason kumppaneillekin asti. 
Näin saataisiin tapahtuman kautta suurempi positiivinen vaikutus aikaiseksi.  
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”Nimenomaan yksi asia olisi tietyllä tavalla saada niitä kansainvälisiä yhteistyö-
kumppaneita ottamaan tosta kulmasta kiinni. Et kaikki liitot tekee niitä manuaaleja 
niin, et ne voi sanoa, että joo me on otettu tämä [vastuullisuus] huomioon. Mut sit 
saada sen kansainvälisen liiton sidosryhmät ja tavallaan saada se yhteisö toimimaan 
aidosti, ottamaan rohkeasti näitä teemoja ja tekemään sen ympärillä… Niin siinä on 
tavallaan se kuilu, mistä pitäisi päästä yli.” 

Paljon asioita tehdään jo hyvin jääkiekon yhteiskuntavastuuseen liittyen, mutta 
on tunnistettu myös monia kehitystä vaativia kohteita. Suomen nähdään toimi-
van mallimaana muun muassa jäähallien energiatehokkuuden, joustokaukaloi-
den sekä lajin hygieenisyyteen liittyvien tekijöiden kehittäjänä. Näiden avulla on 
saatu pienennettyä kustannuksia, joka samalla pitää harrastuskustannukset mal-
tillisena, parannettu lajin turvallisuutta sekä vähennetty vammojen syntymistä. 
Vaikka ympäristöasiat mainitaankin Suomessa hienosti toteutettuna asiana, sa-
malla sitä pidetään miltei eniten kehitystä vaativana asiana. Muun muassa kier-
rätystä ja kulutuskäyttäytymistä toivottaisiin parannettavan aina pienemmistä 
tapahtumista, otteluista sekä seuratoiminnasta isompiin vastaaviin asti. Kulutus-
käyttäytymisen parantamisen tarve on tunnistettu niin yleisön, järjestäjien kuin 
urheilijoidenkin toiminnassa. Suomessa ajatellaan olevan paljon osaamista ja re-
sursseja kehitellä uusia hyviä toimintatapoja, ja täten esimerkiksi jääkiekon MM-
kisat antavat loistavan mahdollisuuden tuoda tätä osaamista esille.  

Kehitettävänä asiana nähdään myös yleisen keskustelukulttuurin kehittä-
minen lajin ympärillä: laji koetaan vielä hyvin maskuliinisena, vaikka todellisuu-
dessa se soveltuu kenelle tahansa ikään, sukupuoleen tai muihinkaan seikkoihin 
katsomatta. Moni tuumii, pitäisikö miesten ja naisten jääkiekkoa enemmän yh-
distää keskenään, jotta niiden välillä vielä olevaa kuilua saataisiin nivottua um-
peen. Kun naisjääkiekkoilua pystyttäisiin tuomaan vielä suuremmin esille, koet-
taisiin sen parantavan myös tällä hetkellä jääkiekossa vielä selvästi näkyvillä ole-
vaa epätasa-arvoa sukupuolten välillä, etenkin ammattilaisjääkiekkoilussa. Nais-
ten jääkiekolla on kuitenkin huomattavasti lyhyempi historia kuin miesten jää-
kiekolla, jonka nähdään olevan todennäköisenä syynä tälle vielä olemassa ole-
valle kuilulle. Lisäksi keskustelukulttuuri lajin ympärillä kaipaisi sellaisia toimia, 
että yksittäiset esiin aina silloin tällöin nousevat aiheet [esimerkiksi urheilijoiden 
päävammat] eivät leimaisi koko lajia, vaan niiden kautta pystyttäisiin aina kehit-
tämään toimintaa eteenpäin.  

”Jääkiekon asema varsinkin Suomessa on niin suuri, että mitä tahansa tehdään ja ta-
pahtuu, niin se saa äkkiä valtavat mittasuhteet. Jos vaikka Liigassa tulee kauden ai-
kana yksi päävamma, niin jääkiekko on sen jälkeen niinkun valtavan vaarallinen laji 
kaikille harrastajille.” 

Muutenkin urheilun saralla varsinkin viime vuosina on noussut esille muitakin 
urheilun negatiivisia puolia eri lajeissa paljastuneiden seksuaaliseen häirintään, 
kiusaamiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai syrjimiseen liittyvien tapaus-
ten myötä. Nämä ongelmat ovat tunnistettu ja niiden eteen pyritään tekemään 
jatkuvasti kehitystyötä. Yksi tällainen kehitystyön tulos on Väestöliiton ja suo-
malaisen urheilun yhteishankkeena toteutettu ”Et ole yksin”-palvelu, jossa myös 
Suomen Jääkiekkoliitto ja jääkiekon MM-kisat 2022 ovat vahvasti mukana sekä 



 
 
toteuttamassa tätä työtä. Palvelun avulla esimerkiksi urheilijat sekä seuratoimijat 
voivat hakea apua kokemaansa epäasialliseen käytökseen liittyen. Lisäksi pal-
velu tarjoaa koulutusta ja välineitä muun muassa valmentajille ja muille urheilu-
toimijoille puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan sekä pyr-
kiä ennaltaehkäisemään näitä. Näiden asioiden kehittäminen nähdään suurena 
ja merkittävänä asiana urheilusektorilla, mikä kuitenkin vaatii samalla myös 
suuria resursseja sekä aikaa ja osaamisen lisäämistä. Koetaan, että näitä teemoja 
voidaan nostaa esille tämän yksittäisen kisatapahtuman kautta, mutta sillä ei 
nähdä olevan suurta merkitystä laajemman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Ku-
ten SUEK:issa todetaan: ”Kiusaamista ja epäasiallista käyttäytymistä voidaan eh-
käistä ja torjua purkamalla liikuntakulttuurin maskuliinista ja heteronormatii-
vista arvomaailmaa, juurruttamalla eettisesti kestäviä arvoja jo harrastustoimin-
nan alkuvaiheessa sekä panostamalla koulutukseen, tietouden lisäämiseen ja 
avoimen keskustelukulttuurin synnyttämiseen” (SUEK, 2021). Nämä asiat nou-
sivat vahvasti esille myös aineistosta, pohdittaessa keinoja näiden ongelmallisten 
aiheiden kehittämiseen. 

Yhdestä asiasta ollaan yksimielisiä ja varmoja: vastuullisuus tulee pysy-
mään jääkiekkotoiminnassakin mukana nyt ja tulevaisuudessa ja ympäristöstä 
sekä yhteisöistä huolehtiminen on aina tärkeää. Yleinen asennemuutos vastuul-
lisuutta kohtaan on jo tunnistettavissa, mutta edelleen muutoksen tekemisen 
vauhti koetaan liian hitaana. 

”Suunta on mun mielestä hyvä, mut välillä otetaan aika lyhyitä askeleita, kun vois 
ehkä ottaa jo harppauksia.” 

Kisojen kautta voidaan luoda eri sidosryhmille uusia ideoita, ajatuksia ja yleistä 
asennetta vastuullisuutta kohtaan, mutta muutos ei kuitenkaan tapahdu het-
kessä ja se tiedostetaan kisaorganisaatiossakin. Tapahtumalla on kuitenkin 
kaikki mahdollisuudet toimia koko kentän muutoksen ajajana vastuullisuuden 
kehittämiseksi lajin parissa. Kisaorganisaation jäsenetkin nostavat esille itselleen 
mieleen jääneitä urheilutapahtumia [lajista riippumatta], joissa on erityisen hy-
vin otettu huomioon vastuullisuus monelta eri kantilta. Aina toimissa ei ole on-
nistuttu toivotulla tavalla, mutta siitä jäi silti muistijälki ihmisille, että tätä on yri-
tetty tehdä ja miten sitä voitaisiin meidän tapahtumassa tehdä eri tavalla onnis-
tuaksemme. Tämä jo osaltaan kertoo siitä, millainen vaikutus näillä merkittävillä 
urheilutapahtumilla on ihmisille ja miten paljon asioita jää tiedostamattakin ih-
misten mieleen erinäisistä asioista tapahtuman vastuullisuuteen liittyen.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kansainvälisen urheilutapahtu-
man vastuullisuussuunnittelua toteutetaan ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia 
urheilutapahtumalla on koko kentän yhteiskuntavastuun kehittämiseksi. Tutki-
muksen kautta pyrin lisäämään tietoisuutta siitä, miten suuret kansainväliset ur-
heilutapahtumat voivat omalla toiminnallaan kehittää ja edistää oman kenttänsä 
yhteiskuntavastuuta. Tässä luvussa käyn lävitse aineiston pohjalta muodostetut 
johtopäätökset, verraten niitä myös aiempiin tutkimuksiin sekä tutkimuksen teo-
reettiseen viitekehykseen. Luvussa myös arvioin tutkimuksen onnistumista ja 
luotettavuutta sekä pohdin mahdollisia rajoituksia ja jatkotutkimusaiheita.  

5.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Jääkiekon MM-kisoja voidaan pitää field-configuring event:inä, perustuen teo-
riaosuudessa esitettyyn Lampelin ja Meyerin (2008, s. 1027) FCE määritelmään 
sekä sen ominaispiirteiden jaotteluun kuuteen eri kategoriaan. Ensinnäkin, kisat 
kokoavat monipuolisesti eri ammattiryhmien ja maantieteellisten alueiden asian-
tuntijoita yhteen tiettyyn paikkaan. Toisekseen, tapahtuma on ajallisesti rajalli-
nen, kestäen kisojen alkamispäivästä finaaliottelun pelaamiseen saakka. Kolman-
neksi, kisat tarjoavat mahdollisuuden spontaaniin keskustelemiseen ja sosiaali-
seen kanssakäymiseen kentän toimijoiden kesken. Neljänneksi, tapahtuma sisäl-
tää seremoniallisia, performatiivisia ja symbolisia osioita. Viidenneksi, tapah-
tuma mahdollistaa tiedonvaihtoa kentän toimijoiden kesken sekä kollektiivisten 
merkitysten luomisen. Ja viimeisimpänä, tapahtuma mahdollistaa moninaisten 
sosiaalisten resurssien hyödyntämisen. Lähtökohtana tutkittavan kisatapahtu-
man vastuullisuussuunnittelussa on ollut halu kehittää kentän toimintaa ja luoda 
uusia toimintatapoja, joita voisi jalostaa eteenpäin kentän eri toimijoille sekä ki-
sojen yleisölle ja kisoihin jollain tapaa linkittyville yrityksille. Näitä pyritään luo-
maan yhdessä kentän eri asiantuntijoiden kanssa yhdessä sparraamalla sekä ide-
oita ja ajatuksia jakamalla. Vaikka FCE:tä ei olekaan urheilun saralla tutkittu vielä 
paljoakaan, on tämän pohjalta termin käyttö urheilutapahtumien yhteydessä 
sekä sen jatkotutkimus myös perusteltua.  

Kansainväliset suuret urheilutapahtumat ovat ainutlaatuisia mahdolli-
suuksia koota yhteen kentän merkittävimpiä toimijoita ja kehittää yhdessä pa-
rempia ja vastuullisempia toimintatapoja kautta linjan, joita voidaan sitten jal-
kauttaa myös pienempiin tapahtumiin, urheiluseuroihin ja otteluihin. Tämä 
sama tulos nousi esille myös Thielin ja Grabherin (2015) tutkimuksesta. MM-kil-
pailujen koetaan jääkiekon saralla toimivan niin sanotusti lajin lippulaivana, joka 
usein tuo esille uudenlaisia innovaatioita, toimintatapoja ja ajatuksia. Varsinkin 
Suomessa jääkiekon MM-kilpailut kerää televisioiden äärelle suuren määrän 
yleisöä, myös sellaisia katsojia, jotka eivät lajia muuten seuraa. Jääkiekolla onkin 



 
 
vahvat juuret Suomessa ja lajilla nähdään olevan valtava media-arvo, joka pitää 
pystyä hyödyntämään maksimaalisesti myös yhteiskuntavastuullisuudesta pu-
huttaessa. Tapahtuman kautta on mahdollisuus innostaa miljoonayleisöjä [niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin] toimimaan vastuullisemmin ja tekemään 
vastuullisempia valintoja. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole käskeä ketään, vaan 
luoda innostavaa ja opastavaa ilmapiiriä aiheen ympärillä, jolloin asiasta tietä-
mättömätkin olisivat innostuneita kehittämään omaa toimintaansa koko yhteis-
kunnan tulevaisuutta ajatellen. Tavoitteena on lisäksi saada yhteistyökumppanit, 
kansainvälisen tason kumppanit kuin kisoja seuraavat yrityksetkin kehittämään 
omaa toimintaansakin vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi Bakosin (2018) 
tutkimuksesta selvisi, että FCE:t mahdollistavat kestävän kehityksen käytäntöjen 
leviämisen muuttamalla urheilun institutionaalista kehitystä koko kentällä. Tä-
ten ollen vuoden 2022 jääkiekon MM-kilpailuilla [kuten myös muillakin suurilla 
urheilutapahtumilla] voidaan nähdä olevan suuri mahdollisuus toimia koko 
kentän muutoksen ja kehityksen ajurina.  

Tutkimuksessa selvitettiin, miten kisaorganisaation henkilöstö kokee yh-
teiskuntavastuun ja sen merkityksen tapahtumalle. Kuten Baena (2018, s. 63) il-
maisee, organisaation arvioimisen ja kehittämisen kannalta on kriittistä, että jo-
kaisella organisaation jäsenellä on selkeä ymmärrys yhteiskuntavastuusta ja sii-
hen tähtäävistä toimista. Yhteiskuntavastuuseen nähtiin linkittyvän niin ympä-
ristölliset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin asiat, kuten Elkingtonin (1997) teoria-
osuudessa esitetyssä triple bottom line -ajattelumallissa. Yhteiskuntavastuun aja-
tellaan olevan keskeinen osa organisaation strategiaa, joka nykypäivänä pitää 
löytyä myös jokaiselta tapahtumalta. On tärkeää ymmärtää, mitä yhteiskunta-
vastuu merkitsee ja tarkoittaa organisaatiolle ja sen jäsenille, jotta sitä pystytään 
kehittämään ja systemaattisesti rakentamaan. Pääsääntöisesti yhteiskuntavas-
tuun nähdään kumpuavan yrityksen sisäisestä tahtotilasta ja aloitteesta, mutta 
organisaatiossa on tunnistettu myös ulkoisen paineen merkitys siihen, kuinka 
paljon aihetta tuodaan esille ja korostetaan päätöksenteossa. Tämän vuoksi on 
ehkä vaikea arvioida, mikä organisaatio tai tapahtuma on aidosti kiinnostunut 
oman vastuullisuutensa kehittämisestä, ja kuka tekee sitä vain maineen tai pakon 
sanelemana. Vastauksista käy ilmi myös suomalainen kulttuuri, jossa usein vä-
hätellään omia hyviä tekoja eikä niitä syystä tai toisesta uskalleta tai haluta tuoda 
julki, ainakaan isosti. Tämän suhteen suomalaisilla tapahtumilla ja yrityksillä 
olisi opittavaa esimerkiksi USA:sta, jossa toteutettuja vastuullisuustekoja tuo-
daan ilmi aina kuin mahdollista, ilman, että se koettaisiin liiallisena kunnian met-
sästyksenä.  

Vastuullisuussuunnittelun koetaan olevan tärkeää tapahtuman onnistumi-
sen kannalta. Vain hyvissä ajoin aloitetulla ja tietoisesti sekä harkitusti tehdyillä 
valinnoilla voidaan saavuttaa haluttua lopputulosta sekä kehittää toimintaa. 
Vastuullisuuden tulisi olla koko henkilöstön asia ja johdon tuella on merkittävä 
vaikutus siihen, miten päätöksiä tehdään ja millä perustein (Talvio ja Välimaa, 
2004, s. 75–79). Tämä nousi esille aineistostakin, jossa johdon tuella nähtiin ole-
van suuri merkitys vastuullisten toimintatapojen läpiviemiseksi. Mitä systemaat-
tisempaa, avoimempaa ja positiivisempaa keskustelua aiheen tiimoilta käydään, 
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sitä innovatiivisempia ja onnistuneempia vastuullisuustoimia saadaan luotua ja 
toteutettua. Pidetään merkityksellisenä sitä, että vastuullisuussuunnittelua teh-
dään myös kirjallisesti, esimerkiksi jonkin dokumentin avulla, joka ohjaa teke-
mistä oikeaan suuntaan. Tämä lisäksi auttaa jokaista toimijaa varmasti sisäistä-
mään ja ymmärtämään, mistä tapahtuman vastuullisuussuunnittelussa on kyse, 
mikä on tärkeää yhtenäisten toimintatapojen luomiseksi. Kisatapahtuman vas-
tuullisuussuunnittelun taustalla on nähtävissä teoriassa esitelty Suomen Olym-
piakomitean laatima vastuullisuusohjelma ja sen teemat (Suomen Olympiakomi-
tea, 2020). Varsinkin ympäristö ja ilmasto sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo nou-
sivat keskeisinä teemoina esille, ja niiden edistämiseksi tapahtumassa pyritään 
luomaan toimivia ja innovatiivisiakin ratkaisuja. Myös turvallinen toimintaym-
päristö puhututtaa, etenkin vallitsevan koronavirus-tilanteen vuoksi. Terveys-
turvallisuus onkin noussut turvallisuuskeskustelussa yhdeksi isoimmista tee-
moista, jota yhteiskunnallisessakin keskustelussa on parhaillaan nähtävissä. Hy-
vää hallintoa tuotiin esille lähinnä esimiestyön merkityksestä vastuullisuustyön 
toteuttamiselle, mutta sen suuremmin tähän teemaan ei aineistossa paneuduttu. 
Antidoping nousi esille asiana, johon Suomessa jo lähtökohtaisesti kiinnitetään 
paljon huomiota urheilusektorilla ja jonka toteuttamista valvotaan sekä seura-
taan tarkasti myös urheilutapahtumissa. Suomessa urheilutapahtumissa tätä 
työtä tehdään yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen eli SUEK ry:n kanssa. 
Aineistosta on löydettävissä yhtäläisyyksiä myös YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteiden kanssa. Etenkin laaditut tavoitteet ilmastotekojen, vastuullisen kulut-
tamisen, eriarvoisuuden vähentämisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin osa-alu-
eilta osuu hyvin yhteen kisatapahtuman vastuullisuustoimien ja niille määritel-
tyjen tavoitteiden kanssa. (Suomen YK-Liitto, 2017.) 

Tapahtuman vastuullisuusteoista puhuttaessa esille nousi kaksi asiaa: vain 
konkreettiset teot merkitsevät ja tehdään se, mitä luvataankin. Kokonaisuuden 
hallinta nähtiin tärkeimpänä asiana, mutta kuitenkin siten, että jokaista yksityis-
kohtaa on mietittävä mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöpuolen vastuulli-
suusteot nousevat keskiöön ymmärrettävästi ja varsinkin viime vuosien kiivaan 
ilmastonmuutoskeskustelun saattelemana. Suurten tapahtumien aiheuttamat 
päästöt puhututtavat, ja yritetään tarmokkaasti keksiä uusia ympäristöystävälli-
sempiä toimintatapoja läpi koko tapahtuman tuotantokaaren. Tässä kehitys-
työssä yhteistyökumppaneilla on valtava merkitys, sillä mitä laajemmat resurssit 
on käytettävissä asioiden kehittämiseksi, sitä suurempia vaikutuksia saadaan ai-
kaiseksi. Kuten Brymerin, Downeyn ja Grayn (2009) tutkimuksessa, myös tässä 
aineistossa nousi esille, miten tiiviisti kaikki kentän toimijat linkittyvät ympäröi-
vään luontoon ja kokevat toimivansa jollain tapaa myös sen suojelemisen puo-
lestapuhujina. Tämä nousi esille muun muassa sellaisten yhteistyökumppanei-
den kanssa neuvoteltaessa, jotka ovat erikoistuneet ympäristöystävällisten tuot-
teiden tekemiseen ja halusivat ehdottomasti olla mukana luomassa ja kehittä-
mässä tätä kisatapahtumaa. Myös sosiaaliseen vastuuseen linkittyvät asiat koe-
taan merkityksellisinä ja tapahtuman kannalta oleellisina toimina. Kisojen myötä 
halutaan tuoda jokaiselle osallistujalle ja toimijalle ainutlaatuinen kokemus, 
jonka kautta on mahdollista luoda hyvää mahdollisimman monille. Vaikka 



 
 
yhteiskuntavastuun painopiste onkin siirtynyt hyväntekeväisyystyöstä muihin-
kin teemoihin, on se silti vielä iso osa varsinkin suurissa urheilutapahtumissa 
(Walters & Tacon, 2010, s. 567).  

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voisi tutkia tapahtuman vastuullisuus-
suunnittelun toteutumista jonkin toisen sidosryhmän, esimerkiksi yhteistyö-
kumppaneiden, näkökulmasta ja näitä tässä tutkimuksessa esitettyjä henkilös-
tönäkökulmia voisi verrata siten yhteistyökumppaneiden näkemyksiin aiheesta. 
Kuten jo todettua, yhteiskuntavastuun toteutuminen edellyttää jokaisen tapah-
tuman toimijan saumatonta yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi, 
jolloin kattavamman käsityksen saamiseksi olisi hyvä tutkia myös muiden sidos-
ryhmien näkemyksiä. Niiden tutkiminen tämän pro gradu -työn puitteissa ei kui-
tenkaan ollut mahdollista, joten rajaus tehtiin pelkkään kisaorganisaation henki-
löstöön. Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi tarkastella tapahtumaa 
field-configuring event:inä tapahtuman päättymisen jälkeen. Täten olisi jo paljon 
dataa saatavilla toteutuneista teoista ja näitä voisi myös halutessaan verrata tä-
män tutkimuksen kautta nousseisiin tapahtuman vastuullisuussuunnittelua kos-
keviin toimiin; kuinka hyvin toteutus onnistui ja onnistuiko tapahtuma saavut-
tamaan sille asetetut tavoitteet yhteiskuntavastuullisten toimien osalta. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Yleensä tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin 
kautta, mutta näiden käyttöä laadullisen tutkimuksen yhteydessä on kritisoitu 
niiden pohjautuessa pääasiassa määrällisen tutkimuksen tarpeita vastaaviksi kä-
sitteiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136). Hirsjärvi ja Hurme (2001, s. 185) ehdot-
tavatkin, että laadullisen tutkimuksen yhteydessä voisi olla jopa viisasta luopua 
näiden termien käytöstä. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioin-
nissa keskeistä on kokonaisuuden arvioiminen sisäistä johdonmukaisuutta pai-
nottaen. Tutkijan oma kehys vaikuttaa hänen tekemiinsä havaintoihin sekä tul-
kintoihin, mikä vaikuttaa osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen. Näin myös 
tässä tutkimuksessa, sillä varsinkin aineiston analyysi pohjautuu vahvasti tutki-
jan tekemiin omiin tulkintoihin saatavilla olevasta datasta. (Tuomi & Sarajärvi, 
2009, s. 136–140.) 
 Lähtökohtana tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi on pohtia tutki-
muksen kohdetta ja tarkoitusta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140). Tämän tutki-
muksen kohteena oli jääkiekon MM-kisat 2022 ja tavoitteena selvittää, miten kan-
sainvälisen urheilutapahtuman vastuullisuussuunnittelua toteutetaan sekä mil-
laisia vaikutusmahdollisuuksia urheilutapahtumalla on koko kentän yhteiskun-
tavastuun kehittämiseksi.  Eli käytännössä tarkastella tapahtuman roolia field-
configuring event:inä sekä luoda tietoa vastuullisuussuunnittelun toteuttami-
sesta suurten urheilutapahtumien yhteydessä. Field-configuring event on melko 
uusi käsite, jota ei ole vielä paljoa tutkittu urheilun kontekstissa, kuten teoria-
osuudessa esitettiin. Aiheesta ei ole myöskään saatavilla informaatiota suomeksi, 
joten tutkimuksella on paikkansa organisaatiotutkimuksessa. Urheilusektorilla 
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systemaattista vastuullisuussuunnittelua on alettu toteuttamaan laajemmin 
vasta viime vuosina, painopisteen ollessa yhä isommissa urheilutapahtumissa. 
Tämän vuoksi tutkimuksen kautta halutaan tuoda aiheesta informaatiota esille 
myös Suomen kontekstissa sekä tuoda esille keinoja ja ideoita, joita myös pie-
nemmät urheilutapahtumat voivat toteuttaa omassa vastuullisuussuunnittelus-
saan ja -strategiassaan.  
 Tarve tutkimukselle lähti käyntiin tapahtumaa järjestävän kisaorganisaa-
tion halusta, jossa toiveena oli selvittää, miten tapahtuman vastuullisuussuun-
nittelua voisi kehittää ja mihin kaikkeen tapahtuman kautta on mahdollista vai-
kuttaa omalla järjestökentällä. Lisäksi lähtökohtana oli tutkijan oma kiinnostus 
aihetta sekä tapahtumaa kohtaan. Tutkimusote ja käytettävät menetelmät pyrin 
valitsemaan siten, että niiden avulla saadaan etsittyä parhaiten vastauksia alus-
taviin tutkimuskysymyksiin ja -ongelmaan. Olen pyrkinyt perustelemaan ja ku-
vaamaan valittujen menetelmien käytön tutkielmassa parhaalla mahdollisella ta-
valla. Laadullisen tutkimusotteen käyttö mahdollisti tutkimuskysymysten tar-
kentumisen pitkin tutkimusprosessin etenemistä (Kiviniemi, 2015, s. 74–77), joka 
osoittautui tärkeäksi tekijäksi aineistosta esille nousseiden uusien ajatuksien ja 
ideoiden myötä. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, s. 184) mukaan aineiston laaduk-
kuutta voidaan etukäteen tavoitella laatimalla hyvä haastattelurunko. Tähän 
pohjautuen ennen haastattelujen tekemistä käytin paljon aikaa teemahaastattelu-
jen aiheiden pohtimiseen ja muovaamiseen, ja muodostin niitä aiheeseen liitty-
vään teoriaan pohjautuen. Pyrin myös litteroimaan haastattelut tarkasti ja mah-
dollisimman pikaisesti haastattelujen toteutuksen jälkeen. Haastattelujen luotet-
tavuutta lisäsi jokaisen haastateltavan kanssa käytävä sama haastattelurunko, sa-
malla tavoin toteutetut haastattelut, samoin tavoin tehdyt litteroinnit sekä sa-
moilla perusteilla tehdyt analysoinnit haastatteluista. Teemahaastattelut mah-
dollistivat vapaan keskustelun haastattelutilaisuudessa ja luotettavuutta lisäsi se, 
että tutkija oli haastateltaville jo entuudestaan tuttu. Tämän myötä haastateltavat 
uskalsivat tuoda avoimemmin esille omia aitoja mielipiteitään ja ajatuksiaan. 
 Tutkimuksen tiedonantajiksi valitsin koko kisaorganisaation henkilöstön, 
perustuen kisaorganisaation asettamiin toiveisiin ja tavoitteisiin tutkimusta koh-
taan. Tämä osoittautui pro gradu -tutkimusta varten toimivaksi ja riittäväksi ra-
jaukseksi laajuudeltaan ja saadun informaation perusteella. Toisaalta aiheen ra-
jaus pelkkään kisaorganisaation henkilöstöön jättää osan FCE-konseptiin ja yh-
teiskuntavastuuseen liittyvistä näkökulmista tarkastelun ulkopuolelle, kuten esi-
merkiksi sidosryhmäajattelun tarkemman tarkastelun. Tällä ei kuitenkaan ole 
vaikutusta tämän tutkimuksen luotettavuuteen, sillä tutkimus vastaa kuitenkin 
sille asetettuihin tavoitteisiin ja tarkoitukseen. Simonsin (2009, s. 96) mukaan tut-
kimusetiikassa tärkeää on, että tutkimuksen kohteelle ei aiheudu tutkimuksesta 
vahinkoa tai haittaa. Jokaisella henkilöllä on kuitenkin omat yksilölliset tapansa 
kokea asiat, jokainen omista lähtökohdistaan. Tämä on huomioitava varsinkin 
tapaustutkimuksen yhteydessä. (Simons, 2009, s. 96.) Tähän perustuen annoin 
tiedonantajille aineiston analysoimisen jälkeen sanatarkat sitaatit sekä niiden 
asiayhteydet tarkistettavaksi, jotta pystyin varmistamaan ymmärtäneeni oikein 
tiedonantajien ajatukset. Sitaatteihin tai tuloksiin ei kuitenkaan tehty merkittäviä 



 
 
muutoksia tarkistuskierroksen jälkeen. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä 
henkilökohtaisia tietoja ja haastateltavien asemaa organisaatiossa tai muitakaan 
vastaavia tietoja ei mainita, vaan haastateltavia käsitellään anonyymeinä. Haas-
tatteluihin osallistuminen oli osa haastateltavien työtehtäviä. 
 Päädyin analysoimaan aineiston sisällönanalyysillä teemoittamisen avulla, 
joka oli luonnollinen jatkumo teemahaastatteluille. Pyrin löytämään analyysivai-
heessa aineistosta merkityksellisiä asioita, jotka jaottelin käytettyjen teemojen 
mukaisesti. Tutkimuksen tuloksista saatiin vastauksia tutkimukselle asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin sekä saatiin luotua informaatiota tavoitteen mukaisesti. 
Saatu aineisto jäi kuitenkin hieman tavoiteltua suppeammaksi, jokseenkin siitä 
oli silti tehtävissä syvällisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Olisin kuitenkin toivonut 
saavani vielä syvällisempää tietoa tutkittavasta aiheesta, jotta olisin voinut tehdä 
vielä parempia yleistyksiä sekä tulkintoja.  

Erikssonin ja Koistisen (2005, s. 12) mukaan tapaustutkimuksen rajoitteena 
pidetään yleisesti sitä, että se pyrkii kuvaamaan vain yhtä tapausta, josta tulokset 
eivät ole pääsääntöisesti yleistettävissä. Tämän vuoksi tutkimuksen analyysin ja 
johtopäätösten painopiste on tämän yksittäisen tapahtuman ja ilmiön mahdolli-
simman tarkassa ja syvällisessä kuvaamisessa, ei niinkään yleistettävyydessä. 
Tehdyistä johtopäätöksistä voi tämän yksittäisen tapauksen kautta tehdä kuiten-
kin muutamia yleistyksiä, jotka pätevät myös muihinkin urheilutapahtumiin tut-
kittavalla järjestökentällä. Toinen tutkimukseen ja sen tuloksiin vaikuttava rajoit-
tava tekijä on tutkimuksen ajoitus. Yleensä kenttää muovaavia tapahtumia tutki-
taan vasta sen jälkeen, kun tapahtuma on jo toteutunut. Tässä tutkimuksessa tut-
kin kuitenkin jääkiekon MM-kisoja 2022 FCE:nä jo ennen kuin varsinainen tapah-
tuma on käytännössä toteutunutkaan. Lampelin ja Meyerin (2008, s. 1026–1031) 
mukaan kenttää muovaavista tapahtumista on tapana ilmoittaa ja julkistaa ne 
etukäteen. Ja kuten luvun alussa jo todettiin, perustuen FCE:n ominaispiirteiden 
määritelmään, tutkittavaa kisatapahtumaa voidaan pitää FCE:nä. Täten koen, 
että tapahtuman tutkiminen FCE:nä ennen tapahtuman varsinaista toteutumista 
on perusteltua ja onnistunutta, varsinkin, kun tutkimuksen painopiste on yhteis-
kuntavastuun suunnittelussa organisaatiossa.  
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LIITTEET  

Liite 1. Teemahaastattelussa käytetty haastattelurunko 
 

• Taustatiedot: 
 Kokemus kisatapahtuman järjestämisestä? 

 Työnkuva kisaorganisaatiossa? 
 

• TEEMA 1: Käsitys tapahtuman yhteiskuntavastuullisuudesta 
 Käsitteen määrittely? 

 Vastuullisuuden merkitys? 

 Miten näkynyt aiemmissa kisoissa, tapahtumissa jne.? 

 Miksi nyt halutaan ”korostaa” vastuullisuutta? 

 Mikä itselle tärkeää vastuullisuudessa? 
 

• TEEMA 2: Vastuullisuussuunnittelu kisaorganisaatiossa 
 Mitkä tahot vaikuttavat tehtäviin vastuullisuustoimiin? 

 Mitä pitää ottaa huomioon vastuullisuussuunnittelussa? 

 Miten vastuullisuussuunnittelua ja -toteutusta organisoidaan 
kisaorganisaatiossa? 

 Sidosryhmien odotukset? 
 

• TEEMA 3: Kisatapahtuman vastuullisuustoimet 
 Mitkä merkittävimpiä toimia ja miksi? 

 Mihin asioihin halutaan keskittyä? 

 Mitä toimilla halutaan saavuttaa? 

 Miten valitaan toteutettavat toimet? 
 

• TEEMA 4: Kisatapahtuma ”field-configuring eventinä” 
 Mitä asioita jääkiekon yhteiskuntavastuullisuudessa pitäisi 

kehittää? 

 Kisatapahtuman vaikutus koko kentän vastuullisuuden ke-
hittämiseksi? 

 Yhteiskuntavastuullisuuden kehittäminen Suomessa vs. 
muualla maailmalla? 

 Mihin asioihin kisojen kautta on mahdollista vaikuttaa? 
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