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A K AT E M I A ,  TASA-A RVO ,  U R H E I LU

M�eh�seen vallan l�nnakkeeseen kohd�stuu kova
muutospa�ne – Urhe�luorgan�saat�ossa va�etaan yh�
t�rke�st� as�o�sta �a muutos vaat�� p�tk���nte�st� ty�t�
Olymp�akom�tean skandaal� �a M�ka Leht�m�en ero mu�stuttavat, ett� mon�en
urhe�luorgan�saat�o�den to�m�nnan �hante�den �a todell�suuden v�l�ll� on edelleen use�n
suur� ero. Tutk�mus oso�ttaa, ett� va�kka �uhlapuhe�ssa puhutaan avo�muudesta,
k�yt�nn�ss� es�merk�ks� h��r�nn�st� �a sop�mattomasta k�yt�ksest� edelleen va�etaan,
toteaa apula�sprofessor� Suv� He�kk�nen. Vapaast� luettav�ssa!

Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopisto 1 .6. 2022 8 : 43

Urheiluorganisaatiot ovat usein muodollisesti läpinäkyviä, mutta käytännössä päätökset on tehty kabineteissa
etukäteen, väittää apulaisprofessori Suvi Heikkinen.

Maal�skuussa pal�astu�, että Olymp�akom�tean hu�ppu-urhe�luyks�kön �ohta�a
M�ka Leht�mäk�  ol� lähettänyt as�attom�a tekst�v�este�ä ala�s�lleen keskellä yötä.
Samalla käv� �lm�, että Leht�mäk� ol� �o a�emm�n saanut varo�tuksen na�s��n
kohd�stuneesta epäas�all�sesta käytöksestä, mutta tätä varo�tusta e� oltu kerrottu
�ulk�suuteen. Nämä tapahtumat �oht�vat Leht�mäen eroon maal�skuun lopussa.

V��mea�ka�set med�an nostamat tapahtumat urhe�luorgan�saat�o�ssa e�vät ole
l��emm�n tulleet yllätyksenä kenellekään urhe�lun par�ssa to�m�valle.
Hämmennystä on enemmän a�heuttanut se, että m�ten tämänkalta�set
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tapahtumat ovat läsnä urhe�lussa edelleen 2020-luvulla. Urhe�lu�ohta�at ovat
puhuneet �o melko p�tkään vastuull�suudesta �a läp�näkyvyydestä – mutta m�stä
s��s �ohtuu että muutosta e� tapahdu?

V��mea�ka�set tapahtumat e�v�t ole tulleet
yll�tyksen� urhe�lun par�ssa to�m�v�lle

Vastausta tähän on ets�tty n��n urhe�lu�ohta��en m�esvalta�suudesta ku�n urhe�lun
er�ty�syydestä, mutta vaateet to�m�a eett�sest� �a kestäväst� ovat läsnä n��n
er�la�s�lla to�m�alo�lla ku�n er�la�s�ssa organ�saat�o�ssak�n. 

Urhe�luorgan�saat�ot e�vät s�nänsä ole �ohtam�sen vastuull�suudessa
ta� läp�näkyvyydessä er�ty�sest� huonomp�a ta� po�kkeus. Vastuull�suusmuutoksen
tekem�nen on mon�taho�nen prosess� �a vaat�� �atkuvaa �a p�tkä�änte�stä työtä. 

Va�kka use�n kuulee, että urhe�lussa e�vät päde muun maa�lman säännöt, urhe�lu
ta� urhe�lun organ�saat�ot e�vät ole s�dosryhm�stä er�ll�nen saareke. Pä�nvasto�n
nämä s�dosryhmät, kuten  työntek��ät, er� yhte�skunnan to�m��at ta� va�kkapa
sponsor�t asettavat omat vastuull�suuden vaateet urhe�luorgan�saat�o�lle.

Urhe�lu�ohtam�sessa �a urhe�lun organ�so�nn�ssa on otettu ed�stysaskele�ta koht�
vastuull�sempaa to�m�ntatapaa. Ongelma ku�tenk�n on, että vastuull�suuden er�
ulottuvuudet l��ttyen ympär�stöön, �hm�s��n �a talouteen ovat edelleen va�lla
selkeää määr�ttelyä. L�säks� on epäselvää, m�tä nä�den ulottuvuuks�en
ed�stäm�nen urhe�luorgan�saat�o�den ar�essa tarko�ttaa käytännössä, sanoo Suv�
He�kk�nen  Jyväskylän yl�op�stossa to�m�van Respons�ble Management and
Bus�ness of Sport kansa�nväl�sen ma�ster�oh�elman vetä�ä �a vastuull�sen
l��keto�m�nnan dosentt�.

Urhe�luorgan�saat�o�den eett�set hyveet 

Suomala�s�ssa urhe�luorgan�saat�o�ssa epäeett�sen to�m�nnan seuraukset ovat
hatar�a. Tämä ol� yks� keske�s�mm�stä tuloks�sta, kun tutk�mme kollegan�
yl�op�stonlehtor� El�na R��var�n  kanssa suomala�sten urhe�luorgan�saat�o�den
eett�stä organ�saat�okulttuur�a �a er�la�s�a hyve�tä organ�saat�o�ssa
mon�menetelmäll�sellä otteella hyödyntäen kysely- �a haastattelua�ne�sto�a.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24704067.2022.2066556
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Va�kka urhe�luorgan�saat�ot arv�o�vat oman to�m�ntansa verraten eett�s�ks�, se
m�tä seuraa �os e� to�m� eett�sest�, on epäselvää nä�ssä urhe�luorgan�saat�ossa.
Tätä a�atusta tukee myös kyselya�ne�stomme, �ossa vastaa�at anto�vat
läp�näkyvyydelle mu�ta organ�saat�on eett�s�ä hyve�tä alha�semman arvon. 

Tämä v��ttaa s��hen, että työntek��ät e�vät a�na ole t�eto�s�a teko�ensa seurauks�sta
ta� että seuraukset e�vät a�na ole näkyv�ssä ka�k�lle organ�saat�on �äsen�lle.
Organ�saat�o�den läp�näkyvyyden puute a�heuttaa myös eett�s�ä ongelm�a, kuten
mon�muoto�suuden puutetta, epätasa-arvoa sekä l��an t��v��tä epämuodoll�s�a
päättä�äverkosto�a. S�ks� ol�s� tärkeää, että organ�saat�ot selkeäst� �a �ulk�sest�
palk�ts�s�vat työntek��änsä eett�sestä käytöksestä �a sankt�o�s�vat epäeett�stä
käytöstä.

P��t�ksenteon n�ht��n olevan k�yt�nn�ss� t�etyn
ra�atun, use�n m�eh�sen, �oukon k�s�ss�

Tutk�muksemme mukaan urhe�luorgan�saat�o�den keske�nen ongelma ol� myös
se, että päätöksenteko ol� use�n näennä�sen läp�näkyvää. Käytännössä tämä
tarko�tt� s�tä, että urhe�luorgan�saat�ot noudatt�vat use�n muodoll�s�a käytäntö�ä �a
prosesse�a, mutta päätökset ol� tehty kab�nete�ssa etukäteen �a käytännöt �a
prosess�t val�astett��n palvelemaan to�vottua lopputulosta.
Urhe�luorgan�saat�o�den to�m��at kok�vat mahdoll�suutensa va�kuttaa
päätöksentekoon ra�all�s�na, koska päätöksenteon näht��n olevan käytännössä
t�etyn ra�atun, use�n m�eh�sen, �oukon käs�ssä.

Suomala�sten urhe�luorgan�saat�o�den arv�o�t��n myös to�m�van eett�semm�n ku�n
kansa�nväl�sten urhe�luorgan�saat�o�den. Tämä on l�n�assa a�ka�semman
tutk�muksen kanssa, s�llä use�n omaa to�m�ntaa p�detään eett�sempänä ku�n
mu�den. Urhe�lun kentällä tämä tarko�ttaa s�tä, että suomala�sten
urhe�luorgan�saat�o�den nähdään perustuvan sella�s�lle arvo�lle ku�n tasa-arvo �a
demokrat�a. 

R�st�r��ta�suutta tämän kanssa a�heuttaa ku�tenk�n se, että a�ne�stomme mukaan
urhe�luorgan�saat�o�ssa va�etaan sella�s�sta tärke�stä a�he�sta kuten sukupuol�,
vamma�suus, seksuaal�nen suuntautum�nen, hä�r�ntä ta� sop�maton käytös. 

Ka�kk�nensa tutk�muksemme ku�tenk�n tukee a�atusta, että suomala�s�ssa
urhe�luorgan�saat�o�ssa vall�tsee melko avo�n keskustelun �lmap��r�. Avo�men
keskustelu�lmap��r�n koett��n olevan er�ty�sen arvokas as�a
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urhe�luorgan�saat�o�den vastuull�suuden keh�ttäm�sessä – �a se että keskustelua
organ�saat�on s�sällä e� koettu vaan tarpeell�seks�, vaan s��hen myös kannustett��n
akt��v�sest�.

Vastuull�suusty� vaat�� kest�vyytt�

Urhe�luorgan�saat�o�den to�m�nnan �atkum�sen kannalta pa�ne muuttua on
h�stor�all�sen suur�. Pa�ne muuttua e� tule pelkästään urhe�luorgan�saat�o�den
ulkopuolelta, vaan myös urhe�luorgan�saat�o�den s�sältä – urhe�lun par�ssa
to�m�v�lta työntek��ö�ltä, �otka haluavat työskennellä vastuull�suutta ed�stäv�ssä
työpa�ko�ssa. 

Vastuull�suustyötä vo�daan ed�stää vahvalla yhte�styöllä �a avo�mella
keskustelulla, �a to�saalta purkamalla vastar�ntaa, myös p��lossa olevaa.
Vastuull�suustyö vaat�� strateg�suutta s�ten, että se on log��kkana läsnä a�na
organ�saat�on keske�sestä tarko�tuksesta läht�en ka�kessa to�m�nnassa. 

A�ka�semmasta tutk�muksesta t�edämme, että vastuull�suustyö e� ole kestävällä
poh�alla �os mot�vaattor�na on pelkkä �ulk�suuskuvan k��llottam�nen ta� ulko�nen
mot�vaattor� kuten raho�tta�ataho. Keske�senä muutoksen mot�vaattor�na vo�nk�n
kysyä, että kenelle �a m�ks� vastuull�suustyötä tehdään urhe�luorgan�saat�o�ssa?
Vastauksen selv�ttäm�seen, �a �tse vastuull�suustyön ed�stäm�seen �a arv�o�nt��n
tarv�taan ka�kk�a – n��n organ�saat�on �ohtoa, es�henk�lö�tä, työntek��ö�tä ku�n
koko �oukkoa s�dosryhm�ä organ�saat�on ulkoa. 

 

L�sää tutk�muksesta vo� lukea täältä:

R��var�, E., & He�kk�nen, S. (2022). V�rtuousness �n Sports Organ�zat�ons:
Exam�nat�on of Eth�cal Organ�zat�onal Culture and Its V�rtues. Journal of Global
Sport Management, 1-27.
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Suv� He�kk�nen

Suv� He�kk�nen to�m�� �ohtam�sen apula�sprofessor�na Jyväskylän yl�op�ston
kauppakorkeakoulussa. He�kk�nen on vastuull�sen l��keto�m�nnan dosentt� �a
�ohtaa Opetus- �a kulttuur�m�n�ster�ön raho�ttamaa tutk�mushanketta l��ttyen

urhe�luorgan�saat�o�den �ohtam�seen �a sos�aal�seen kestävyyteen.
Toukokuun alussa alkanut tutk�mushankkeen v�rall�nen n�m� on Sos�aal�sen

kestävyyden �ohtam�nen �a �nst�tut�onaal�set log��kat hu�ppu-
urhe�luorgan�saat�ossa.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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