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Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan kolmannen sektorin roolia sellaisten urheiluun 

ja liikuntaan liitettyjen, lasten ja nuorten toimintaan kohdistettujen tavoitteiden imple-

mentoinnissa, johon kolmannen sektorin toimijoita ollaan osallistettu. Tarkemmassa tar-

kastelussa on syksyllä 2019 julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ”Väki-

vallaton lapsuus” -toimenpidesuunnitelma ja siinä asetettu tavoite ohjatussa harrastus-

toiminnassa esiintyvän kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähenemisestä. Tavoit-

teen toteutumisen vastuutahoiksi on toimenpidesuunnitelmassa merkitty opetus- ja kult-

tuuriministeriö, opetushallitus sekä esimerkiksi lajiliitot. Tutkimuksessa selvitetään näi-

den kolmannen sektorin toimijoiden, eli lajiliittojen, roolia implementoinnissa, imple-

mentoinnin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -

mallin avulla, lajiliittojen tilivelvollisuutta, julkisen hallinnon keinoja valvoa implemen-

toinnin onnistumista sekä mahdollista implementointivastuun siirtymistä organisaatiota-

solta seuraavalle. 

Tutkimuksen aineistona toimii Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman lisäksi 

kuusi teemahaastattelua, jotka edustavat niin julkisen kuin kolmannen sektorin toimijoita. 

Analyysi osoittaa, että toimenpidesuunnitelmassa esitettyyn tavoitteeseen liittyy kolman-

nen sektorin toimijoilla epäselvyyttä, mutta konfliktin kokemus on matalaa. Lajiliitoilla 

ei ole tässä tapauksessa tilivelvollisuutta toiminnastaan. Julkishallinnon valvonnan keinot 

ovat rajalliset tapauksissa, joissa kolmannen sektorin toimijoille asetetaan implementoin-

tivastuuta. Myös implementointivastuun siirtymistä on havaittavissa. 

Tutkimuksessa selviää, että implementointikuilut ovat mahdollisia ja implementointi on 

Matlandin (1995) mallin perusteella kokeellista, eli implementointi ei välttämättä toteudu 

halutulla tavalla. Käytännön toteutuksessa voi myös tällöin olla isojakin eroja. Toimen-

pidesuunnitelman implementointi on tutkimuksen tekovaiheessa vielä kesken ja saadut 

tulokset kuvaavat implementoinnin tilannetta keväällä 2021.
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1 JOHDANTO 
 

Suomessa on monipuolinen ja vahva kansalaisjärjestökenttä, jonka varaan urheilu- ja lii-

kuntatoiminta on maassa pitkälti rakentunut. Kansalaistoiminnalla onkin vahva asema 

suomalaisessa liikuntakulttuurissa ja seurat ovat sen keskiössä. 2010-luvun alkupuolis-

kolla aktiivisesti Suomessa toimivia urheiluseuroja laskettiin olevan noin 10000, kun it-

senäistymisen aikaan seuroja oli vain 700, ja ne vastaavat yhä pääasiassa urheilu- ja lii-

kuntatoiminnan organisoinnista Suomessa monipuolistuneista vaihtoehdoista huolimatta 

(Koski ja Mäenpää 2018). Lasten ja nuorten liikuttajina urheilu- ja liikuntaseuroilla on 

aivan erityinen asema. Seurat tavoittavat lähes 90% peruskouluikäisistä lapsista ja nuo-

rista, joista osa osallistuu toimintaan aktiivisemmin ja toiset ovat mukana lyhyemmän 

aikaa (Kokko ja Martin 2018). 

Samaan aikaan, kun urheiluseurojen määrä kasvaa ja yhä useampi lapsi osallistuu ohjat-

tuun seuratoimintaan, lisääntyy myös kansan liikkumattomuus. Liikunnalla tiedetään ole-

van keskeinen rooli yhteiskunnan näkökulmasta kansanterveyden edistäjänä ja liikkumat-

tomuudesta aiheutuvien kustannusten vähentäjänä. Liikkumiseen ja urheiluun kohdiste-

taan myös muita kuin fyysiseen kansanterveyteen liittyviä, tavoitteita. Liikuntapalveluita 

tulee esimerkiksi järjestää niin, että ne edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja liikun-

taa käytetään myös välineenä maahanmuuttajien kiinnittymisessä yhteiskuntaan. (Valtio-

neuvosto 2018.) 

Vuoden 2020 alussa suomalaista urheilukenttää ravisutteli tieto vuoden kilpailukieltoon 

asetetusta muodostelmaluisteluvalmentajasta ja hänen toimintatavoistaan valmentajana. 

Julkisuuteen putkahteli tietoja valmentajan organisoimasta huutoringistä, nöyryyttämi-

sistä ja muista epäasiallisen vallankäytön tilanteista. Valmentajan toiminnan kerrottiin 

jatkuneen jo vuosia ja johtaneen pahimmillaan urheilijoiden mielenterveysongelmiin ja 

syömishäiriöihin. Tilannetta tutkittiin Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toi-

mesta ja prosessissa saadut tiedot luovutettiin Taitoluisteluliitolle, joka teki lopullisen 

päätöksen kilpailukiellosta. (Saarinen 2020.) Laajaa uutisointia seurasi Helsingin kau-

pungin ilmoitus ja lautakunnan päätös takaisin perittävästä avustusrahasta vedoten avus-

tusehdoissa olevan Reilun Pelin periaatteen vastaiseen toimintaan ryhmissä, joissa kysei-

nen valmentaja toimi valmentajan tehtävässä. Seuralta perittiin lopulta vuoden 2018 ti-

lankäyttöavustus sekä toiminta-avustus kokonaisuudessaan. (Helsingin kaupunki 2020.) 
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Tapaus on oiva esimerkki tilanteesta, jossa tavoitteiden ja sääntöjen vastaista toimintaa 

on tapahtunut ja johon pyritään jälkikäteen puuttumaan. Valitettavasti vastaavia tapauksia 

on ilmennyt myös muissa lajeissa, kuten voimistelussa (esim. Saarinen ja Smolander-

Slotte 2019). Kiinnostavaa kuitenkin on, mitä keinoja tällaisessa tapauksessa kunnalla tai 

yleisemmällä tasolla valtionhallinnolla on toiminnan valvomiseksi. Muun muassa Yle:n 

uutisoinnissa todettiin valmentajan epäasiallisen vallankäytön kestäneen vuosia. Seura oli 

saanut kaupungilta avustusta näiden vuosien aikana, vaikka toiminta ei jälkikäteen tehdyn 

selvityksen perusteella vastannut Reilun Pelin periaatteita. Herääkin kysymys, mitä kei-

noja julkishallinnolla on valvoa tavoitteidensa ja sääntöjensä mukaista toimintaa kolman-

nella sektorilla ja ovatko käytössä olevat keinot riittäviä? 

Urheilupolitiikan implementointiin liittyvissä tutkimuksissa nousee yhä uudelleen esille 

se, että implementoinnista tiedetään urheilukontekstissa edelleen vähänlaisesti (Esim. 

Houlihan 2005; Skille 2008; O’Gorman 2011; Stenling 2014; Fahlén, Eliasson ja Wick-

man 2015) ja etenkin Suomessa ei aiheeseen juuri olla tartuttu huolimatta siitä, että ur-

heilupolitiikan tai urheilutoimintaan liitettyjen tavoitteiden implementointia tutkitaan 

kansainvälisesti enenevissä määrin. Tässä maisteritutkielmassa pyritäänkin tarttumaan tä-

hän tutkimustarpeeseen. 

Tässä tutkielmassa käsitellään niitä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia urheiluun ja liikuntaan 

liittyviä tavoitteita, joiden keskiössä on jokin muu kuin kansanterveydellinen tavoite. Tut-

kielmassa keskitytään tarkastelemaan tilannetta implementoinnin näkökulmasta ja erityi-

sesti sen onnistumista ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

1.1 Tutkimusongelma 
 

Tämän maisteritutkielman tarkoituksena on selvittää, missä määrin valtion, eli hallituksen 

tai ministeriöiden, tasolla asetetut lapsiin ja nuoriin kohdistuvat urheilu- ja liikuntatoi-

mintaan liitetyt tavoitteet tarvitsevat kolmannen sektorin toimijoiden panosta tavoitteiden 

implementoinnissa. Tutkimuksessa kartoitetaan, millaisia tavoitteita lasten ja nuorten 

seuratoimintaan liitetään sekä selvitetään, millaisin keinoin implementoinnin toteutu-

mista pyritään valvomaan ja varmistamaan. Varsinaisten lapsiin ja nuoriin kohdistettujen 

liikuntapoliittisten tavoitteiden lisäksi tähän tutkielmaan sisällytetään siis sellaiset valtion 
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tasolla asetetut sosiaaliset ja kulttuuriset tavoitteet, jotka kohdistuvat urheilutoimintaan ja 

siihen osallistuviin lapsiin ja nuoriin.   

Tutkielmassa oletetaan, että hallituksen asettamien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien ur-

heilu- ja liikuntapoliittisten ja muiden urheilutoimintaan liitettyjen tavoitteiden imple-

mentointi vaatii jossain määrin kolmannen sektorin panosta toteutuakseen, ja että valtion 

tasolla on hyvin rajallinen määrä näiden tavoitteiden implementoinnin seuraamiseksi. 

Tutkimuksessa keskitytään implementointiprosessin onnistumiseen ja siihen mahdolli-

sesti vaikuttaviin tekijöihin.  

Kolmannen sektorin roolin tarkasteleminen osana implementointiprosessia on mielen-

kiintoista ja politiikan tutkimuksen näkökulmasta tärkeää, sillä poliittisten toimijoiden, 

kuten hallituksen tai sen alaisuudessa toimivien ministeriöiden, vaikutus implementoin-

tiprosessin toteutumiseen ei välttämättä ole samanlaista kuin julkisella sektorilla tapahtu-

vien implementointiprosessien kohdalla. Siinä missä implementoinnin prosessi tapahtuu 

useimmiten julkisen sektorin organisaatioiden prosesseissa, (Hill ja Varone 2017, 247) 

on kolmannen sektorin toiminta vapaata kansalaistoimintaa. Etenkin urheiluseuratoi-

minta sisältää Suomessa laajaa vapaaehtoisvoimin tehtävää työtä, jolloin edes työsopi-

musta ei välttämättä kirjoiteta. Kun implementointivastuu tulee näiden toimijoiden vas-

tuulle, mitä keinoja prosessin toteutumisen varmistamiseksi on? Jotta asetettujen poliit-

tisten tavoitteiden ja prosessien mukainen implementointi voidaan varmistaa, on valtion 

tasolla oltava joitain tapoja valvoa implementoinnin toteutumista. Oleellista onkin tun-

nistaa ovatko kolmannen sektorin toimijat tilivelvollisia toiminnastaan ja mitä mahdolli-

set valvonnan ja halutunlaisen implementointiprosessin varmistamisen keinot ovat. Mie-

lenkiintoisen näkökulman ja ulottuvuuden tutkimukseen tarjoaa myös se, siirretäänkö im-

plementointivastuuta tasolta seuraavalle. Tällöin riskinä on mahdollisesti se, että viime-

käden implementointivastuu jää muun muassa juuri niiden vapaaehtoisten harteille, joita 

ei sido vapaaehtoisuuden vuoksi samat säännöt kuin esimerkiksi työsuhteessa olevia. 

Tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitel-

massa esitettyihin ohjattuun lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistettuihin toimen-

pide-ehdotuksiin. Sen mukaan vuosina 2020-2025 lasten ja nuorten kokemaa häirintää ja 

kiusaamista tulee pyrkiä vähentämään muun muassa valmentajille ja ohjaajille suunnatun 

aiheesta annettavan koulutuksen avulla (Korpilahti ym. 2019). 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielman alussa käydään läpi urheilutoiminnan sijoittumista suomaisessa yhteiskun-

nassa keskeisesti kolmannen sektorin toimintaan, kolmannella sektorilla tapahtuvan ur-

heiluseuratoiminnan roolia suomalaisten lasten ja nuorten liikuttajana sekä harrastami-

seen asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita. Sen jälkeen käydään läpi sitä, millaista lap-

siin ja nuoriin kohdistettua liikuntapolitiikkaa sekä liikuntakontekstiin liitettyä muuta po-

litiikkaa Suomessa on tehty Antti Rinteen ja Sannan Marinin hallituskausilla vuodesta 

2019 alkaen, ja millaisia tavoitteita he ovat lapsiin ja nuoriin liittyvään liikuntaan asetta-

neet. Keskiössä ovat tavoitteet, joissa kolmannen sektorin toimijoilla on rooli tavoitteen 

toteuttamisessa eli implementoinnissa. Tämän jälkeen siirrytään teoreettiseen viitekehyk-

seen esittelemällä implementoinnin teoriaa yleisesti sekä aiempaa tutkimusta implemen-

toinnista urheilukontekstissa ja eritoten implementoinnista tilanteissa, joissa implemen-

toinnin toiveita on asetettu julkishallinnon toimesta. Samalla käydään läpi tutkimuksen 

toteutukseen valittu teoria. Teoreettisen viitekehyksen tarkastelemisen jälkeen käsitellään 

aineistoa, jonka pohjalta tehdään analyysi ja kerätään tulokset. Lopuksi tehdään johtopää-

tökset ja esitetään pohdintaa liittyen tutkimuksessa saatuihin tuloksiin ja sen tekovai-

heessa tehtyihin havaintoihin. 
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2 LAPSIIN JA NUORIIN KOHDISTUVA URHEILU- JA 

LIIKUNTATOIMINTAAN LIITETTY POLITIIKKA 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen pohjana toimivan lapsiin ja nuoriin kohdistetun 

liikuntapolitiikan ja liikuntatoimintaan liitetyn politiikan nykytilaa. Ensin käsitellään kol-

mannen sektorin roolia yleisesti sekä sen keskeistä roolia osana suomalaista urheilukent-

tää. Luvussa tarkastellaan millaisia lapsiin ja nuoriin kohdistettuja liikuntapoliittisia tai 

liikuntakontekstiin liitettyjä muita tavoitteita on asetettu Sanna Marinin (2020 alkaen) ja 

tämän edeltäjän Antti Rinteen (2019-2020) hallituskausilla. Tämän läpikäynnin pohjalta 

valitaan ja esitellään tähän tutkielmaan lähempään tarkasteluun valittu tavoite, jonka to-

teuttamisessa on osallisena kolmannen sektorin toimijoita. 

 

2.1 Kolmas sektori 
 

Kolmannella sektorilla voidaan Brandsen ym. (2005) mukaan tutkimuksissa viitata mo-

niin asioihin, kuten voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin, vapaaehtoisten ryhmiin 

ja sosiaalisiin liikkeisiin. Näitä yhdistävänä tekijänä on ennen kaikkea se, mitä ne eivät 

ole, eli julkista, valtion tai kunnan toimintaa, tai yksityistä markkinavetoista toimintaa.  

Anheier (2004) määrittelee kansalaisyhteiskunnan eli kolmannen sektorin alueen per-

heen, valtion ja markkinoiden väliin jääväksi tilaksi, jossa ihmiset ovat tekemisissä kes-

kenään vapaaehtoisesti yhteisiä intressejään edistääkseen (Anheier 2004, 22). Kolmannen 

sektorin organisaatiot voidaan Brandsen ym. (2005, 751-752) jakaa karkeasti neljään ryh-

mään sen perusteella, mihin yhteiskunnan osa-alueisiin niiden toiminta painottuu, eli 

onko toiminta esimerkiksi lähempänä yksityistä vai julkista sektoria ja painottuuko sen 

toiminta lähelle valtiota, markkinoita vai kansalaisyhteiskuntaa. Raja on kuitenkin varsin 

häilyvä ja toisinaan vaikea vetää. Kolmannen sektorin toiminnassa on ajoittain havaitta-

vissa piirteitä muilta sektoreilta ja päinvastoin.  

Smithin ja Lipskyn (1993) mukaan voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat vapaita 

toimimaan haluamallaan tavalla, eikä niitä sido samat velvoitteet, kuin julkisia toimijoita. 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, eli kolmannen sektorin toimijoiden, mer-

kitys on kuitenkin lisääntynyt hyvinvointipalveluiden tuottajina, ja samalla näistä toimi-

joista on tullut uusia ruohonjuuritason byrokraatteja. Kolmannen sektorin toimijat siten 

myös toteuttavat Smithin ja Lipskyn mukaan policyjä. 
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Kolmannen sektorin rooli on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen ja kolmannen sek-

torin organisaatiot tuottavatkin yhteiskuntaan yksityistä ja julkista palveluntuotantoa täy-

dentäviä palveluita. Kolmas sektori on ollut erityisen aktiivinen niillä alueilla, joilla jul-

kissektori on ollut passiivinen (Ruuskanen, Selander ja Anttila 2013, 9-10). Kolmannen 

sektorin toimijoiden ja julkishallinnon tehtävät ovat vuosien saatossa lähentyneet ja jul-

kisen ja kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön kannustetaan uusia toimintamalleja 

luotaessa. Julkishallintovetoisesta hyvinvointivaltiosta ollaan Suomessakin siirrytty jär-

jestelmään, jossa yhteistyötä tehdään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä 

monialaisesti. Kunnissa on alettu esimerkiksi ostaa lakisääteisiä palveluita kolmannen 

sektorin toimijoilta ja siten vastuuta on siirretty kolmannelle sektorille sellaisten palve-

luiden tuotossa, joista julkinen sektori vastasi aiemmin (Möttönen ja Niemelä 2005, 1, 

56). 

Kolmannen sektorin toimintaa on tutkittu myös esimerkiksi niin kutsutun hybridisaation 

näkökulmasta. (Brandsen, van de Donk ja Putters 2005; Billis 2010) Hybridisaatiolla vii-

tataan kolmanteen sektoriin kohdistuviin moninaisiin rooleihin ja odotuksiin julkisen ja 

yksityisen sektorin välimaastossa. Hybridisaatiosta on kyse tilanteesta, jossa sektorien 

tyypilliset piirteet sekoittuvat, eli esimerkiksi kolmannen sektorin toiminnassa yhdistyy 

sille tyypillinen vapaaehtoistoiminta sekä palkkatyö (Ruuskanen ja Kontinen, 2015, 1-2). 

Hybridit kolmannen sektorin organisaatiot omaksuvat piirteitä myös muilta sektoreilta ja 

samalla niiden toimintakenttä muuttuu, kun ne alkavat osallistua perinteisesti julkiselle 

tai yksityiselle sektorille miellettyjen palveluiden tai tehtävien hoitamiseen (Billis 2010, 

3-4, 25-26). 

Hybridisaation näkökulma tarjoaa mahdollisuuksia perehtyä kolmannen sektorin toimi-

joiden muuttuneeseen toimintakenttään ja -rooliin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan keskitytä 

kolmannen sektorin toimijoiden moninaistuneeseen rooliin tai toimintakenttään sinänsä, 

vaan tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita kolmannen sektorin toteuttamasta imple-

mentoinnista sekä siitä, miten julkishallinnon toimesta varmistetaan, että sen kolmannelle 

sektorille asettamat tavoitteet toteutuvat. Toisin sanoen keskiössä on se, miten implemen-

taatio toteutuu ja miten sitä valvotaan, kun implementaatiovastuu on kolmannen sektorin 

toimijoilla. Vaikka hybridisaatio ei siten toimi tutkimuksessa keskeisenä teoreettisena vii-

tekehyksenä, tarjoaa se hyvän taustan ilmiölle, sen tunnuspiirteille ja niiden tutkimuk-

selle. 
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2.2 Seuratoiminta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rooli lasten ja nuor-

ten liikuttajina 
 

Giulianotti ym. (2019, 545) toteavat tutkimuksessaan, että pohjoismaille tyypillisesti ur-

heiluseuratoiminta on keskeinen osa myös suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta 

sektoria. Suomessa alettiin toteuttaa 1960-luvulla urheilupolitiikkaa, jonka tavoitteena oli 

tuoda liikunta ja urheilu yhdenvertaisesti kaikkien saataville. Tämä näkyi muun muassa 

kunnan tarjoamien liikuntamahdollisuuksien lisääntymisenä. Suomessakin toteutetaan 

pohjoismaista urheilutoiminnan hallintaa, jossa julkinen sektori vastaa urheilupaikoista 

ja -tiloista sekä niiden saatavuudesta, urheiluorganisaatioiden vastatessa urheilutoimin-

nan käytännön järjestelyistä. 

Järjestötoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet suomalaisten liikuttajina ja yhä edelleen 

valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista osallistuu kolmannen sektorin organisoimaan 

ohjattuun harrastustoimintaan. Vuonna 2018 julkaistun lasten ja nuorten liikuntakäyttäy-

tymistä Suomessa mittaavan LIITU-tutkimuksen mukaan 9-15-vuotiaista lapsista ja nuo-

rista 62% osallistui säännöllisesti urheiluseuratoimintaan. Urheiluseurojen tavoittama 

osuus lapsista ja nuorista on kuitenkin tätäkin suurempi, sillä 88% ikäryhmään kuulu-

neista on harrastanut urheilua tai liikuntaa urheiluseurassa jossain vaiheessa ennen 15 

vuoden ikää, vaikka osalla harrastus on sittemmin päättynyt. Urheiluseurassa harrastavien 

suhteellinen määrä on lisääntynyt vuodesta 2014 vuoteen 2018, eli yhä useampi lapsi ja 

nuori osallistuu seuratoimintaan (Kokko ja Martin 2018, 49-54). Urheiluseuratoiminnan 

kautta tavoitetaan siis valtaosa peruskouluikäisitä lapsista ja nuorista ja sen rooli heidän 

liikuttajanaan on vahva. 

Urheiluseuratoiminta on suomalaisen liikuntakulttuurin keskiössä ja erityisesti lasten ja 

nuorten liikuttajina urheiluseurojen rooli on järjestelmässämme lähes korvaamaton. Kol-

mannen sektorin urheiluseuratoiminnan toteuttamisessa on myös edelleen keskeistä toi-

mijoiden vapaaehtoisuus tai vapaa kansalaistoiminta, minkä ansiosta malli on yhteiskun-

nan näkökulmasta varsin edullinen (Koski ja Mäenpää 2018, 11-12). Tosin muutokset 

yhteiskunnassa, paine toiminnan ammattimaistumiseen ja huippu-urheilussa pärjäämi-

seen ovat vähentäneet vapaaehtoisen työn määrää ja lisänneet toiminnan kustannuksia. 

Tämä on Koski ja Mäenpään (2018) mukaan yksi esimerkki seuratoimintaan nykyään 

kohdistetuista erilaisista odotuksista liikunnallisen tai urheilullisen menestymisen lisäksi. 
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Liikunta- tai urheilupalveluiden lisäksi seurojen odotetaan toimivan myös esimerkiksi 

nuorisokasvattajina, yhteisöllisyyden tarjoajina tai yhteiskunnallisina toimijoina. 

Suomen urheilun järjestökenttä on käynyt läpi muutoksia 2010-luvulla. Aiempia valta-

kunnantason urheilu- ja liikuntajärjestöjä on lakkautettu ja tilalle luotu uusia. Vuonna 

2017 aiemmin 2010-luvulla perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö Valo lakkautet-

tiin sen yhdistyessä olympiakomiteaan ja uusi laajemman toimintakentän omaava olym-

piakomitea jäi ainoaksi valtakunnalliseksi liikunnan toimialan kirjoa hoitavaksi järjes-

töksi (Koski ja Mäenpää 2018; Mäkinen, Lämsä ja Lehtonen, 2019, 564). Olympiakomi-

tea toimii siis eräänlaisena kattojärjestönä huippu-urheilun edistämiseksi ja järjestön toi-

minnalla tavoitellaan myös suomalaisten liikkumisaktiivisuuden lisääntymistä. Olympia-

komitealla on 89 jäsenjärjestöä ja 30 kumppanuusjäsentä. Tähän joukkoon kuuluu lajilii-

tot, joita voi olla vain yksi kutakin lajia kohden (olympiakomitea 2020). Yksittäiset ur-

heiluseurat kuuluvat puolestaan lajiliittoihin. Olympiakomitean ja lajiliittojen rinnalla toi-

mii myös 15 liikunnan aluejärjestöä, joiden tavoitteena on edistää liikkumista tarjoamalla 

esimerkiksi koulutuspalveluita urheiluseuroille (liikunnanaluejarjestot.fi). Kaikki nämä 

toimijat saavat ainakin osan rahoituksestaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oheisessa 

kuviossa (ks. kuva1) on pyritty havainnollistamaan tilannetta. Harmaalla kuvataan ope-

tus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta, jota siis jaetaan suoraan näille toimijoille tietyin 

ehdoin. Kaikki urheiluseurat eivät välttämättä saa suoraan rahoitusta opetus- ja kulttuuri-

ministeriöltä, mutta ne voivat saada sitä hakemalla ja täyttämällä rahoitukselle vaaditut 

ehdot (minedu.fi 2020). Mustat nuolet kuvaavat yhteistyösuhdetta. Lajilitot ja muut lii-

kunnan tai huippu-urheilun edistämiseen tähtäävät yhdistykset kuuluvat olympiakomite-

aan ja urheiluseurat puolestaan näihin lajiliittoihin tai muihin yhdistyksiin. Liikunnan 

aluejärjestöt toimivat alueiden liikuntatoimijoiden tukena ja apuna. 
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Kuva 1: Urheilun ja liikunnan rahoitussuhteet 

 

2.3 Marinin ja Rinteen hallituskausilla asetetut tavoitteet 
 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin millaisia urheilu- ja liikuntapoliittisia tai urheilutoi-

mintaan liitettyjä tavoitteita Sanna Marinin ja Antti Rinteen hallituskausilla ollaan ase-

tettu lapsiin ja nuoriin liittyen. Koska Rinne erosi tehtävästään kesken pääministerikau-

tensa, (Järvinen 2019) on kyseessä samasta hallitusohjelmasta ja jatkossa viitataan vain 

Marinin hallituksen vetämiin linjauksiin. Kartoituksen tavoitteena on selvittää, missä 

määrin kolmannen sektorin toimijoita osallistetaan tavoitteita asetettaessa niiden toteutu-

misen implementointiin.  

Hallitusohjelmaan perehtyminen paljastaa, että lapset ja nuoret näkyvät myös Marinin 

hallituksen vetämissä strategisissa linjauksissa. Marinin hallituksen seitsemännen strate-

gisen linjauksen toisena tavoitteena on ”Lapset ja nuoret voivat hyvin” ja sen keinoksi 

liikunnan näkökulmasta on asetettu muun muassa maksuttomien harrastusten mahdollis-

taminen koulupäivän yhteyteen sekä kuntien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön 

vahvistaminen (Valtioneuvosto 2020). 

Maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen lähdetään rakentamaan Marinin 

hallituksen aikana harrastamisen Suomen mallin avulla. Harrastamisen mallia pilotoidaan 

kunnissa vuoden 2021 alusta alkaen ja mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lap-

selle ja nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä, joko koulun omissa tiloissa 

tai sen lähietäisyydellä. Harrastustoiminnan järjestämisen tulisi nojata mallin mukaan 

vahvasti lasten ja nuorten kuulemiseen, jotta kouluilla järjestettävä toiminta olisi lasten ja 

OKM 

Olympiakomitea 

Lajiliitot yms. Aluejärjestöt 

Urheiluseurat 



10 
 

nuorten toiveiden mukaista ja siten heille mielekästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

vastuussa mallin suunnittelusta ja ministeriön julkaisemassa tiedotteessa Suomen mallin 

pilotoinnista (28.10.2020) todetaan että, harrastusten järjestäjinä voivat olla kunnan toi-

mijoiden lisäksi urheiluseurat, nuorisojärjestöt, taide- ja kulttuuritoimijat sekä muut las-

ten ja nuorten harrastustoiminnan yhteisöt. (OKM tiedote 2020.) Harrastamisen mallin 

toteuttamisessa tullaan siis hyödyntämään kolmatta sektoria ja sen toimijoita, mutta to-

teutusvastuuta tai erillisiä tavoitteita ei kolmannen sektorin toimijoille ainakaan mallin 

alkuvaiheilla anneta. Sen sijaan malli toimii kuntavetoisesti valtion rahoittamana. 

Hallituksen lapsiin ja nuoriin liitetyssä strategiassa on asetettu tarkemmin kulttuuriin, 

nuorisoon ja liikuntaan liittyviä tavoitteita (Valtioneuvosto 2020), joissa erityisesti nuor-

ten liikuntaan liittyviä tavoitteita ovat tavoitteet 6: ”Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus 

nousee kaikissa ryhmissä” ja 8: ”Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytykset parane-

vat”. Tavoitteiden saavuttamisen keinoiksi on kuudennen (6.) tavoitteen kohdalla kirjattu 

valtioneuvoston kansliaan perustettavasta liikkumisohjelmasta ja sen arviointiyksiköstä 

sekä liikuntapoliittisen koordinaatioelimen perustamisesta. Ja kahdeksannen (8.) tavoit-

teen kohdalla tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön vahvistamisesta, vammaisurheilun edis-

tämisestä sekä liikuntapoliittisen selonteon toimien toimeenpanosta muun muassa seura-

tukea nostamalla. 

Näitä strategioita tavoitteineen ja tavoitteiden saavuttamiseksi asetettuine keinoineen tar-

kasteltaessa huomataan, ettei kolmatta sektoria juuri tuoda esille seuratukea lukuun otta-

matta. Tavoitteet ovat muutenkin hyvin suurpiirteisiä ja niissä viitataan niin liikkumisoh-

jelmaan ja liikuntapoliittiseen selontekoon, joita tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. 

Valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko on yhteiskuntapoliittinen ja strateginen 

asiakirja, jonka tavoitteena on esitellä liikunnan nykytilaa ja roolia yhteiskunnassa sekä 

asettaa suuntaviivoja tulevalle liikuntapolitiikalle. Selonteossa liikuntaa lähestytään poik-

kihallinnollisena ilmiönä, joka tunnistaa ja tunnustaa liikunnan kansanterveydelliset ja 

kasvatukselliset vaikutukset. (Valtioneuvosto 2018, 2-3.) 

Selonteossa ollaan kuvattu liikunnan nykytilaa sekä kuultu sekä muita ministeriöitä että 

eri kansalaisjärjestöjä heidän toiveistaan tulevaisuuden liikuntapolitiikkaan ja sen lin-

jauksiin liittyen. Selontekoon on kirjattu erilaisia toimenpide-ehdotuksia yleisesti sekä 

erikseen jokaiseen ikävaiheeseen. Yleisesti fyysisen aktiivisuuden lisäämisen 
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näkökulmasta kaikkiin liikuntapoliittisiin toimiin liitettyjä teemoja ovat hyvinvoinnin ja 

terveyden sekä osallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja yhteiskun-

nallinen koheesio. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta kolmas sektori 

sidottiin osaksi prosessia toteamalla, että yhteistyö kunnan, maakuntien, kansalaisjärjes-

töjen ja yritysten välillä on välttämätöntä edistymisen mahdollistamiseksi. Paikallisten 

yhdistysten kehittäminen ja linkittäminen osaksi palveluketjua nostetaan tärkeäksi osaksi 

liikunnan palveluketjun toimivuuden näkökulmasta. (Valtioneuvosto 2018, 16-17.) 

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teemoja tulee selonteon mukaan edistää 

myös liikuntakontekstissa systemaattisesti. Selonteossa mainitaan sekä julkishallinnon 

rooli ja vastuu näiden teemojen edistäjänä että tuotiin esille se, että yhdenvertaisuuden 

edistämisvelvoitteen tulee olla huomioituna avustuspolitiikassa ja kaikessa liikuntatoi-

minnassa. Myös tasa-arvon tulee olla kaiken liikunnan, sen johtamisen ja päätöksenteon 

sekä resurssienjaon peruslähtökohtana. Selonteossa nostetaankin toimenpide-ehdo-

tukseksi: 

” Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon läpi-

leikkaavasti kaikessa liikuntatoiminnassa sekä julkishallinnon avustuspolitii-

kassa” 

(Valtioneuvosto 2018, 17-18). 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että kun selonteossa viitataan ”kaikkeen liikuntaan”, kat-

tavat siihen kirjatut tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset myös kolmannen sektorin toimin-

nan. 

Valtioneuvoston selonteon lapsiin ja nuoriin keskittyneissä osissa todetaan, että valtaosa 

lapsista ja nuorista liikkuu yleisiä liikuntasuosituksia vähemmän ja että aktiivisuutta tulisi 

lisätä. Heihin kohdistetut toimenpide-ehdotukset keskittyvät varhaiskasvatuksen ja kou-

lun kautta lisättävään liikuntaan Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva koulu -ohjelmien 

kautta sekä koululiikunnan asteittaisen lisäämiseen avulla. Selonteossa ei siis aseteta eril-

lisiä toimenpide-ehdotuksia, joihin sisällytettäisiin kolmatta sektoria. Sen sijaan selonte-

ossa kuitenkin mainitaan, että alakouluikäisten seuratoimintaa voitaisiin mahdollisuuk-

sien mukaan sijoittaa koulupäivän välittömään yhteyteen (Valtioneuvosto 2018, 20-21.) 
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Marinin hallituksen strategian 3.7.1 ”Kulttuuri, nuoriso ja liikunta-asiat” kuudennessa ta-

voitteessa viitattu liikkumisohjelma sisältää edellä mainittujen Liikkuva varhaiskasvatus 

ja Liikkuva koulu -ohjelmien lisäksi Liikkuva aikuinen -ohjelman sekä virkistyskäyttöön 

suunnatun liikuntapaikkarakentamisen (Valtion liikuntaneuvosto 2019). Näin ollen halli-

tuksen strategisissa tavoitteissa lähdetään liikkeelle julkishallinnon tekemistä toimenpi-

teistä esimerkiksi koulujen kautta sen sijaan, että niissä keskityttäisiin kolmannen sekto-

rin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020-2023 laatimassa nuorisotyön- ja politiikan 

ohjelmassa esitellään hallituksen ajanjaksolle laatimat nuorisopoliittiset tavoitteet sekä 

toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Poikkihallinnollinen ohjelma laaditaan neljäksi vuo-

deksi kerrallaan ja se on valtioneuvoston hyväksymä. (OKM 2020, 7). Ohjelmassa asete-

taan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen yhdeksi tavoitteista, mutta kuten harras-

tamisen Suomen mallin kohdalla, eivät tavoitteen saavuttamiseksi asetetut keinot sisällä 

vahvaa kolmannen sektorin roolia (OKM 2020, 18). 

Yksi ohjelman tavoitteista liittyy syrjivien rakenteiden tunnistamiseen sekä nuorten val-

miuksiin toimia syrjintätilanteissa. Tähän pyritään tarttumaan Oikeusministeriön kymme-

nen vuoden ajan yhdessä järjestöjen kanssa toteuttaman Syrjinnästä vapaa -kampanjan 

avulla, joka on toteutunut urheilussa lähinnä lajiliitoissa ja urheilupaikoissa. Ohjelman 

tavoitteena onkin laajentaa kampanjaa seuratasolle kohdennetun viestinnän, koulutuksen 

ja koottujen yhdenvertaisuuden ideoiden avulla (OKM 2020, 26). Virallinen implemen-

tointivastuu pysyy silti kolmannen sektorin ulkopuolella kampanjaa varten luodulla ver-

kostolla.  

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2019 Väkivallaton lapsuus -nimisen toi-

menpidesuunnitelman lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä vuosille 2020-2025, 

jonka tavoitteilla pyritään vähentämään 0-17 vuotiaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Toimin-

tasuunnitelmassa esitetään tavoitteita lasten- ja nuorten kokeman väkivallan, häirinnän ja 

kiusaamisen vähentymiseksi. Ohjattuun harrastustoimintaan liittyen asetetaan tavoite 

koetun kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi. Tavoitteen saavutta-

miseksi esitetään kaksi toimenpidettä, joista ensimmäisessä todetaan: 

” Urheiluseurojen ja muuta ohjattua liikuntaharrastustoimintaa järjestävien taho-

jen tulee ottaa systemaattisesti käyttöön ohjeet loukkaavan kohtelun, kiusaamisen 
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ja häirinnän vastaiseen työhön. Ohjeet sisältävät esim. ohjaajien ja valmentajien 

kouluttamisen tunnistamaan kiusaamiseen, häirintään ja ulkopuolelle jättämiseen 

liittyviä tilanteita harrastusympäristöissä, sekä ikätasoisen puuttumisen näihin ti-

lanteisiin” (Korpilahti ym. 2019, 264). 

Toimenpiteestä vastuussa oleviksi tahoiksi julkaisussa nimetään Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, olympiakomitea, lajiliitot, urheiluseurat, Väestöliitto sekä lastensuojelujärjestöt 

(Korpilahti ym. 2019, 264). Tämän toimenpiteen kohdalla selkeästi kolmannen sektorin 

toimijoita osallistetaan ja velvoitetaan toimimaan tietyllä tavalla asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja näin ollen annetaan vastuuta tavoitteen implementoinnissa. Toinen ta-

voitteen saavuttamiseksi asetettu toimenpide koskettaa kiusaamisen ja seksuaalisen häi-

rinnän esiintymisen kartoittamista valtakunnallisilla tutkimuksilla, joissa seurataan kiu-

saamisen ja seksuaalisen häirinnän esiintymistä ohjatussa harrastustoiminnassa (Korpi-

lahti ym. 2019, 257-259). 

Toimenpidesuunnitelman ohjausryhmä on asetettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL) alaisuuteen. Ohjausryhmän tehtävänä on muun muassa seurata ja arvioida suunni-

telman toimeenpanoa. Toimenpidesuunnitelman tekoon on osallistunut laaja joukko asi-

antuntijoita ja ammattilaisia, joista löytyy listaus toimenpidesuunnitelman liitteistä. Val-

misteluun ei ole kuitenkaan asiakirjan mukaan osallistunut toimenpidesuunnitelmaa laa-

dittaessa lajiliittojen tai olympiakomitean edustajia (Korpilahti ym. 2019, 17; liitteet 2-

5). Ohjattuun harrastustoimintaan liittyneet toimenpide-ehdotukset ovat hyvin pieni osa 

toimenpidesuunnitelman kokonaisuutta. Toimenpidesuunnitelmassa kuitenkin asetetaan 

toiminnan tavoitteita lajiliitoille liittyen väkivallan, häirinnän ja syrjinnän kokemuksiin, 

joita lajiliitot eivät ole olleet mukana valmistelemassa, mutta joiden implementointiin 

näiden toimijoiden tulee toimenpidesuunnitelman näkökulmasta osallistua. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkemmin Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitel-

massa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden implementoinnin tarkastelemiseen. Toi-

menpidesuunnitelmassa nimetään selvästi kolmannen sektorin toimijoita toimeenpane-

viksi osapuoliksi sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiksi toimijoiksi, minkä 

vuoksi se sopii tutkimustarkoitukseen hyvin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää imple-

mentoinnin toteuttamista sekä sitä, mitä keinoja julkishallinnolla on varmistaa tavoitteen 

mukaisen toiminnan toteutuminen vastuussa olevissa tahoissa kuten lajiliitoissa tai urhei-

luseuroissa. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, kuinka hyvin eri vastuutahot 



14 
 

ovat tietoisia koetun kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämisen tavoitteesta ja 

kenelle vastuuta implementoinnista loppujen lopuksi annetaan tai siirretään, niin että ta-

voitteen mukainen toiminta todellisuudessa siirtyy lasten ja nuorten ohjattuun harrastus-

toimintaan asti. 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa esitellään ensin implementoinnin tutkimusta eri suuntauksineen ja imple-

mentoinnin keskeistä asemaa osana policy-prosessia. Implementoinnin luonteen ja roolin 

yleisen tarkastelemisen jälkeen siirrytään tarkastelemaan aiempaa tutkimusta liittyen im-

plementointiin urheilukontekstissa sekä esitellään tämän tutkimuksen pohjaksi valittu 

teoreettinen viitekehys ja malli tarkemmin. Luvun tarkoituksena on muodostaa kattava 

kuva implementoinnista policy-prosessissa sekä miten implementointia ja sen toteutu-

mista on tutkittu urheilutoimintaan liittyvissä tutkimuksissa. 

 

3.1 Implementoinnin teoria ja tilivelvollisuus 
 

Implementointi on osa policy-prosessia, eli prosessia, jossa hallituksen laatima aloite esi-

merkiksi laista, säännöksestä tai päätöksestä viedään erinäisten vaiheiden seurauksena 

aloitteesta käytäntöön (Birkland 2020, 6). Prosessia voidaan kuvata myös syklinä, jossa 

vaiheet seuraavat toisiaan. Birkland (2020) esittää syklin kuvana, jossa ongelman tai 

idean syntymistä seuraa agendan asettaminen. Tämän jälkeen valitaan vaihtoehdoista 

suunta, tehdään säädös, implementoidaan se ja lopulta arvioidaan prosessia. Arvioinnista 

saadun palautteen perusteella palataan syklin alkuun, eli palaute synnyttää uusia ideoita 

tai nostaa ongelmia, joiden pohjalta asetetaan uusi agenda, ja näin sykli pyörii ilman var-

sinaista alkua tai loppua. 

Policyn implementoinnissa on kyse siitä, mitä tapahtuu hallinnossa luodun aikomuksen 

toiminnasta tai toimimatta jättämisestä ja siitä syntyvän lopullisen toiminnan vaikutuksen 

välissä (O’Toole 2000, 266). Implementointi on oleellinen osa policy-prosessia ja imple-

mentoinnilla tarkoitetaan sitä prosessin vaihetta, jossa hallituksen tekemä aloite ja päätös 

viedään käytäntöön kyseisen aloitteen kannalta oleellisten toimijoiden toimesta. Imple-

mentointiprosessi tapahtuu harvoin kuitenkaan ihan näin suoraviivaisesti ja yksinkertai-

sesti, vaan sen toteutumiseen ja lopputulemaan voi vaikuttaa erinäiset asiat pitkin imple-

mentointiprosessin ketjua (Birkland 2020, 343-344). Tarkastelemalla haluttujen ja todel-

listen seurausten välisiä eroja, voidaan selvittää, onko implementointi onnistunut hyvin 

vain huonosti (Pressman ja Wildavsky 1973, xv). 
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Lakien ja säädösten implementoinnin toteuttamisesta vastaavat valtion byrokraatit (Hey-

wood 2013, 361-362). Byrokratioilla viitataan laajoihin organisaatioihin, jotka hallitsevat 

modernille elämälle luonteenomaisia järjestelmiä (Birkland 2020, 137). Byrokratian aja-

tus perustuu alun perin Max Weberin malliin, jossa erotetaan selvästi hallinto politiikasta. 

Byrokraatit toimivat mallin mukaan hallinnossa vain rutiininomaisesti hierarkkisen jär-

jestelmän sisällä (Heywood 2013, 362). Byrokraattisessa järjestelmässä on Weberin mu-

kaan selkeä hierarkia, jossa ylempänä olevat valvovat alemmalla tasolla toimivia virka-

miehiä ja heidän toimintaansa (Weber 2013, 197). Implementointia toteuttavien virka-

miesten tulee myös olla jollain tavalla tilivelvollisia kansalaisten valitsemille poliitikoille, 

jotta demokratia toimisi tarkoituksenmukaisesti (Heywood 2013, 371). Tilivelvollisuu-

den vaade koskettaa kaikkia toimijoita, jotka implementoivat julkisia policyjä, edustivat 

ne sitten julkisia, yksityisiä tai voittoa tavoittelemattomia toimijoita (Smith ja Lipsky 

1993, 13). Tilivelvollisuudella viitataan siihen, että tehdyistä päätöksistä tai toimista vas-

tataan jollekin toiselle taholle (Birkland 2020, 145-146), esimerkiksi poliitikot vastaavat 

toimistaan kansalaisille ja virkamiehet poliitikoille. Implementointia toteuttavaan byro-

kratiaan liittyy kuitenkin huoli siitä, etteivät byrokraatit ole vastuussa toimistaan kenelle-

kään (Heywood 2013, 371). 

Implementointiprosessista on pyritty luomaan systemaattisia teorioita, jotka olisivat 

yleistettävissä ja sovellettavissa eri implementointiprosesseihin ja joiden avulla prosessia 

ja sen onnistumista voitaisiin tutkia. Näin ovat syntyneet implementoinnin ylhäältä alas 

ja alhaalta ylös -mallit (Birkland 2020, 346). Ylhäältä alas -mallissa tehdään selvä erottelu 

policyn muodostamisen ja sen implementoinnin välillä (Hill ja Varone 2017, 226). Mal-

lissa ajatellaan, että prosessia voidaan ymmärtää tarkastelemalla asetuksissa tai säädök-

sissä asetettuja tavoitteita ja strategioita sekä miten implementoijat nämä tavoitteet ja stra-

tegiat organisoivat. Tutkimuksissa siis keskitytään kuiluihin asetettujen tavoitteiden ja 

toteutuneen implementoinnin välillä. Alhaalta ylös -näkemyksessä puolestaan ajatellaan, 

että tutkiminen tulisi aloittaa implementointiketjun alapäästä ja liikkua sieltä ylöspäin. 

Näin pystytään alhaalta ylös -ajattelun mukaan selvittämään parhaiten, onko implemen-

tointi onnistunut vai ei. Sittemmin implementoinnin tutkimuksen kentällä ollaan nähty 

myös näitä kahta ajattelutapaa yhdisteleviä malleja (Birkland 2020, 346, 351). Seuraa-

vaksi perehdytään tarkemmin näiden mallien perusperiaatteisiin. 

 



17 
 

Ylhäältä alas -malli 

Ylhäältä alas -mallia on kehitetty 1970-luvulta alkaen ja sen merkittävimpiä ensimmäisiä 

tutkijoita ja teoreetikkoja ovat olleet muun muassa Pressman ja Wildavsky (1973), Van 

Horn ja Van Meter (1976) sekä Mazmanian ja Sabatier (1980). Mazmanian ja Sabatierin 

(1980) mukaan ideaalitilanteessa policy-päätös identifioi käsillä olevan ongelman, säätää 

sille tavoitteet, joita kohti pyritään, sekä luo monipuolisia rakenteita implementointipro-

sessille. Heidän mukaansa keskeinen implementointianalyysin rooli on tunnistaa tekijät, 

jotka vaikuttavat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen läpi implementointiprosessin. 

Nämä voidaan jakaa Mazmanian ja Sabatierin mukaan kolmeen kategoriaan, joita ovat 

asetetun ongelman mukautuvaisuus, asetuksen tai lain kyky luoda suotuisat rakenteet im-

plementointiprosessille sekä erilaisten poliittisten muuttujien vaikutus asetettujen tavoit-

teiden tukemiselle (Mazmanian ja Sabatier 1980, 540-541). 

Jotta implementoinnille asetettu tavoite voidaan saavuttaa, tulee Mazmanian ja Sabatierin 

(1980) mukaan täyttyä vähintään kolme asiaa. Asetettujen tavoitteiden tulee ensinnäkin 

olla selkeitä ja yhdenmukaisia. Toiseksi valmistellun säädöksen tulee sisältää vankan teo-

rian, joka tunnistaa tavoitteeseen vaikuttavat tekijät ja syy-seuraussuhteet sekä kohderyh-

män käyttäytymisen muutokset ja muut mahdolliset tavoitteen saavuttamisen kannalta 

keskeiset olosuhteet. Implementointia toteuttaville toimijoille tulee kolmantena tekijänä 

varmistaa sekä riittävät juridiset oikeudet että luoda sellaiset rakenteet implementointi-

prosessille, joilla voidaan maksimoida todennäköisyys kohderyhmän halutulle toimin-

nalle (Mazmanian ja Sabatier 1980, 554). 

Toisin kuin monet muut ylhäältä alas -mallin edustajat ajattelevat, Pressmanin ja Wil-

davskyn (1973) mukaan policyn laatimista ja implementointia ei voida erottaa toisistaan. 

Implementointi vaatii heidän mukaansa tavoitteen, jota vasten implementoinnin onnistu-

mista voidaan peilata. Tavoite syntyy policyä muotoiltaessa ja implementointi voidaan 

nähdä tavoitteen asettamisen ja sen saavuttamiseksi tehtyjen toimien välisenä prosessina 

Pressman ja Wildavsky 1973, xxiii). Implementoinnista tulee sitä monimutkaisempaa, 

mitä pidempi syyseuraussuhteiden ketju on kyseessä ja mitä moninaisempia vuorovaiku-

tussuhteita osien välillä on. Niinpä ketjun jokainen osa tulisi rakentaa silmälläpitäen sen 

muita osia. (Pressman ja Wildavsky 1973, xxiv-xxv.) 
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Birklandin (2020) mukaan implementoinnin ylhäältä alas -malli rakentuu muutaman kes-

keisen perusperiaatteen ympärille. Mallissa ajatellaan, kuten Mazmanian ja Sabatierin 

(1980) artikkelista huomataan, että politiikkaa ja poliittisia päätöksiä tehtäessä kaikilla 

linjauksilla, säädöksillä ja päätöksillä tulee olla selkeät tavoitteet, jota vasten toimintaa 

voidaan mitata. Birklandin (2020) mukaan mallissa oletetaan myös, että prosessissa mu-

kana olevilla on saatavillaan selkeät työkalut ja metodit tavoitteen saavuttamiseksi ja im-

plementointiprosessin nähdään kulkevan selkeää implementointiketjua pitkin, joka alkaa 

ketjun yläpäässä annetusta viestistä. Ylhäältä alas -malli on siis tapa tutkia implementoin-

tia tarkastelemalla ylimmällä politiikan päätöksenteon tasolla tehtyjä tavoitteita ja seura-

taan sen muotoja ja toteutumista aina alimman tason implementoijiin asti.  

Ylhäältä alas -mallia on kritisoitu muun muassa siitä, että mallissa prosessin onnistumisen 

edellytyksenä pidetään säädökselle tai aloitteelle asetettua selkeää tavoitetta. Jos selkeää 

tavoitetta ei ole, on mallin avulla vaikea tarkastella implementointiprosessin onnistumista 

tai epäonnistumista (Birkland 2020, 347). Sen lisäksi, että mallissa vaaditaan selkeä ta-

voite, nähdään siinä prosessi puhtaasti hallinnollisena, byrokraattisena prosessina. Mat-

landin (1995) mukaan implementointiprosessia voidaan kuitenkaan harvoin eristää poli-

tiikasta, vaan poliittisilla päätöksillä on monesti vaikutus myös hallinnollisiin toimiin. 

Mallissa otetaan implementointiprosessin lähtökohdaksi lopullinen säädös, laki tai pää-

tös, jolloin policy-prosessin aiempien vaiheiden vaikutus asetettuun säädökseen ja sen 

implementoinnin tavoitteisiin jää huomaamatta. Mallia on kritisoitu myös siitä, miten se 

painottaa säädöksen tai lain muotoilijoita keskeisinä toimijoina ja jättää paikallisten toi-

mijoiden roolin prosessissa täysin huomiotta (Birkland 2020). Erityisesti tähän ongel-

maan on pyritty vastaamaan luomalla vaihtoehtoisia lähestymistapoja implementointipro-

sessin tutkimiselle.  

Alhaalta ylös -malli 

Ylhäältä alas -mallin vastapariksi on syntynyt päinvastaisesta suunnasta lähtevä alhaalta-

ylös -malli. Mallin syntyyn on vaikuttanut erityisesti tyytymättömyys ylhäältä alas -mal-

lin kykyyn selittää monia epäonnistuneita implementointiprosesseja. Lähestymistavassa 

tutkitaan implementointiprosessia tarkastelemalla alimman tason implementoijien kykyjä 

ja motivaatiota ja kun prosessia lähestytään näin, koetaan siitä saatavan realistisempi kuva 

kuin ylhäältä alas -mallissa. Policy-prosessia tutkitaan aloittaen alimmalta 
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implementoinnin tasolta ja liikutaan kohti korkeimpia hallituksen tasoja. (Birkland 2020, 

349.) Alhaalta ylös -mallissa implementointiprosessissa keskitytään ruohonjuuritason by-

rokraatteihin, joilla tarkoitetaan esimerkiksi kouluja ja poliiseja sekä muita toimijoita, 

joilla on vaikutusvaltaa yhteiskunnan etujen tai sanktioiden jakamiseen. Keskeistä on siis 

tuntea yksittäisten byrokraattien toimintamalleja, jotta voidaan ymmärtää organisaatioi-

den toimintaa laajemmin. Viimekäden implementointivastuu lepää Lipskyn (1980) näke-

myksen mukaan näillä toimijoilla ja heidän työroolissaan tekemillään valinnoilla voi olla 

merkittäviä vaikutuksia yksittäisten ihmisten elämiin. 

Toisin kuin ylhäältä alas -ajattelutavassa, alhaalta ylös -mallissa tunnistetaan, että imple-

mentointiprosessille asetetut tavoitteet saattavat olla epäselviä ja että konflikteja voi syn-

tyä sekä eri tavoitteiden välillä että tavoitteiden ja ruohonjuuritason byrokraattien moti-

vaatioiden ja normien kesken. Mallissa pyritään ymmärtämään, miten mahdollista kon-

fliktia voidaan lievittää esimerkiksi tekemällä kompromisseja, jotta saavutettaisiin mah-

dollisimman suuri todennäköisyys asetetun tavoitteen saavuttamiselle. Malli ei myöskään 

vaadi yhtä tarkasti määriteltyä tiettyä säädöstä tai lakia vaan kyse voi olla säädösten, mää-

räysten ja lakien joukosta, jolloin implementointiprosessi on konfliktien ja kompromis-

sien jatkumo, joka tapahtuu läpi policy-prosessin (Birkland 2020, 350). 

Myös esimerkiksi deLeon ja deLeon (2002) väittävät, että implementointia ollaan toteu-

tettu turhan usein ylhäältä alas -mallin mukaan tai hallituseliitin ilmiönä ja tutkimuksen 

ja käytännön kannalta olisikin hyödyllisempää ottaa osallistavampi ja demokraattisempi 

lähestymistapa, joita alhaalta ylös -mallit useammin heidän mukaansa ovat ylhäältä alas 

-malleihin verrattuna. deLeon ja deLeon peräänkuuluttavat kuitenkin vielä aiempaa de-

mokraattisempaa implementointiprosessia, jossa olisi enemmän deliberaatiota niiden ta-

hojen kanssa, joita tehtävä poliittinen päätös koskettaa jo sen muotoiluvaiheessa (deLeon 

ja deLeon 2002, 483). 

Myös alhaalta ylös -malli on kohdannut kritiikkiä. Esimerkiksi Hupe (2011) toteaa al-

haalta ylös -mallin kannattajien jättävän huomiotta ylhäältä alas -mallin suosion ja kestä-

vän toimivuuden. Malli on yhä nykypäivän implementointitutkimuksissa suosittu lähes-

tymistapa (Hupe 2011, 64-65.) Sabatier puolestaan väittää mallin laittavan liikaa paino-

arvoa yksittäisen byrokraatin toiminnalle ja ylikorostavan sen vaikutusvaltaa. Ruohon-

juuritason byrokraatit eivät ole vapaita toimijoita, vaan heitä sitoo ammatilliset säännöt 
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ja käytössä olevat resurssit. Malli myös olettaa ryhmien olevan aktiivisia toimijoita im-

plementaatioprosessissa. Peter May (1990) kuitenkin toteaa, ettei näin aina ole. Sen sijaan 

osa poliittisista prosesseista kehitetään ja implementoidaan niin, että kansalaiset vaikut-

tavat niihin suhteellisen vähän. Eri ryhmillä on myös erilainen valta kohderyhmään, eikä 

alhaalta ylös -malli onnistu tunnistamaan näitä eroja (Birkland 2020, 350-351).  

Sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös -malleille on tyypillistä liioitella joko keskeisten toi-

mijoiden tai ympäristön vaikutusta, vaikka molemmilla tekijöillä on implementoinnin 

kannalta merkitystä (O’Toole 2004, 322). Näiden kahden implementoinnin teorian pää-

linjan pohjalta ollaankin sittemmin kehitetty myös erilaisia yhdistelmiä, joissa ollaan py-

ritty häivyttämään teorioiden heikkouksia ja tuomaan niiden vahvuuksia yhteen. Teoreet-

tisia malleja yhdistelemällä on pyritty luomaan malleja, joiden avulla voidaan tunnistaa 

sekä policyn rakentuminen ketjun yläpäässä, että mahdollisuus sen muuttumiseen imple-

mentoinnin loppuvaiheessa (Birkland 2020, 351-352). Yksi tällaisista yhdistelmämal-

leista on Goggin (1990) implementoinnin kolmanneksi sukupolveksi kuvaama teoria, 

jossa pääpaino on politiikkatoimien ja poliittisten linjausten luojien ja implementoijien 

välisessä vuorovaikutuksessa. Implementointi on heidän mukaansa monimutkainen pro-

sessi, joka tapahtuu moninaisessa ympäristössä täynnä erilaisia viestejä, kanavia ja koh-

teita. Mallin mukaan implementointiprosessi valtion tasolla sekä sen lopputulema on seu-

rausta valtion tekemistä valinnoista. Valintoja ei tehdä kuitenkaan tyhjiössä, vaan niihin 

vaikuttaa muualta valtion järjestelmistä tulevat kannusteet ja rajoitteet.  Implementoin-

nissa on siis kyse myös neuvottelusta, viestinnästä ja kaupankäynnistä valtion ja imple-

mentoinnissa mukana olevien muiden tahojen välillä. Viestintämalli tarjoaa synteesin yl-

häältä alas ja alhaalta ylös -mallien välille (Goggin 1990, 31-33). 

O’Gorman (2011) toteaa, että mitä enemmän kerroksia, organisaatioita ja ihmisiä imple-

mentointiprosessissa on mukana, sitä todennäköisemmin käytännön implementoinnissa 

ilmenee eroja, eli esiintyy eräänlaisia implementointikuiluja. Hänen mukaansa tutkimuk-

sessa ei tulisi keskittyä näiden kuilujen tunnistamiseen sinänsä vaan sen sijaan pyrkiä 

ymmärtämään politiikan ja -ohjelmien implementoinnissa mukana olevien keskinäistä 

dynamiikkaa ja prosesseja. Näin voitaisiin O’Gormanin mukaan ymmärtää miten ja miksi 

politiikkaa ja poliittisia ohjelmia on implementoitu. 
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Matlandin malli 

Sen sijaan, että keskitytään siihen, onko implementointiprosessi toteutunut ylhäältä alas 

vai alhaalta ylös, tarjoaa Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -malli (ambiguity-con-

flict model) O’Gormanin mukaan selityksen sille, milloin implementointikuiluja ilmenee 

ja milloin ei. Hänen mukaansa malli on sovellettavissa hyvin myös urheilukontekstiin ja 

hän käyttääkin sitä omassa tutkimuksessaan (O’Gorman 2011, 88; 95-96). 

Matlandin (1995) malli on esimerkki implementoinnin kontingenssiteorioista, jossa pyri-

tään tarttumaan implementointitutkimusten kompleksisuuteen eri vaihtoehtojen kautta. 

Keskeisenä ajatuksena toimii se, että eri olosuhteet saattavat vaatia erilaisia implemen-

toinnin strategioita. (deLeon ja deLeon 2002, 471.) Matlandin (1995) malli perustuu epä-

selvyyden ja konfliktin kokemuksiin implementointiprosessissa. Epäselvyyttä voi hänen 

mukaansa liittyä joko asetettuihin poliittisiin tavoitteisiin tai sen saavuttamisen keinoihin. 

Tavoitteen saavuttamisen keinoihin liittyvä epäselvyys voi ilmetä esimerkiksi eri organi-

saatioiden epäselvyytenä heidän roolistaan implementointiprosessissa. Poliittiseen tavoit-

teeseen liittyvä epäselvyys vaikuttaa suoraan sen implementointiin, esimerkiksi siihen, 

miten yhdenmukaisesti tavoitetta implementoidaan eri paikoissa tai sen todennäköisyy-

teen, kuinka merkittävästi paikalliset tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Poliittisia kon-

flikteja puolestaan syntyy Matlandin mukaan tilanteissa, joissa eri tahot ja organisaatiot 

pitävät asetettua poliittista tavoitetta intressiensä mukaisena, mutta kun näillä tahoilla on 

eriävät näkemykset tavoitteen saavuttamisen keinoista. Mitä tärkeämpi päätös on, sitä 

suurempi konflikti on mahdollinen. (Matland 1995, 156-159.) 

Matland on luonut epäselvyyden ja konfliktin kokemusten pohjalta nelikenttämallin, 

jossa implementointiprosessin toteutuminen riippuu siitä, onko koettu epäselvyys ja kon-

flikti matalaa vai korkeaa. Kun sekä epäselvyyden että konfliktin kokemukset ovat mata-

lia on kyse hallinnollisesta implementoinnista. Implementointiprosessiin on käytössä riit-

tävät resurssit ja tavoite on selkeä. Informaatio liikkuu sujuvasti alhaalta ylös ja kaikilla 

prosessissa mukana olevilla tahoilla on selkä kuva roolistaan. Kun matalan epäselvyyden 

kokemuksen parina on korkea konflikti, on kyse poliittisesta prosessista. Mukana olevilla 

toimijoilla on selkeät tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi, mutta toimijoiden näke-

mykset ovat keskenään ristiriidassa. Tällaisessa tilanteessa valta ratkaisee ja joku taho tai 
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liitto pystyy ajamaan oman näkemyksensä muiden ohi. Poliittisessa prosessissa myös 

viestinnässä alemmille tahoille tapahtuu vääristymiä. (Matland 1995, 160-161, 163.) 

Kun epäselvyyden kokemus on korkea ja konfliktin kokemus matala on kyse kokeelli-

sesta implementoinnista. Tällöin lopputulokseen vaikuttaa voimakkaasti se, mitkä toimi-

jat ovat eniten mukana ja aktiivisimpia. Kontekstuaaliset olosuhteet hallitsevat implemen-

tointiprosessia ja koska ympäristötekijät vaihtelevat, esiintyy myös lopputuloksissa pal-

jon vaihtelua. Symbolisesta implementoinnista puhutaan puolestaan silloin kuin sekä epä-

selvyyden että konfliktin kokemukset ovat korkeita. Keskeisenä periaatteena Matlandin 

mukaan on, että paikallisen tason liittoutumien valta-asemat määrittelevät lopputuloksen. 

Implementoinnin suunnan määrittävät paikallisten liittoumien toimijat, jotka kontrolloi-

vat saatavilla olevia resursseja. Prosessi on todennäköisesti poliittinen korkean konflikti-

tason vuoksi, mutta paikalliset toimijat hallitsevat implementoinnin toteutumista, toisin 

kuin poliittisessa implementointiprosessissa. (Matland 1995, 165-170.) Ohessa suomen-

nettu versio Matlandin tekemästä mallia kuvaavasta nelikentästä. 

 

Kuva2: Epäselvyys-konflikti -nelikenttä (Matland 1995, 160.) 
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3.2  Implementointi urheilu- ja liikuntapolitiikassa 
 

 

Ensimmäisiä merkittäviä urheilu- ja liikuntapolitiikan implementointiin keskittyviä tutki-

muksia on Kayn (1996) analyysi naisten urheilun kehittymisestä Englannissa. Kayn mu-

kaan urheilupolitiikan implementoinnissa on selkeä alhaalta-ylös painotus konsultoinnin 

ja kumppanuuksien suhteen, mutta urheilupolicyjen järjestelmä käytännössä on kuitenkin 

pohjimmiltaan luonteeltaan ylhäältä-alas -mallin mukainen (O’Gorman 2011, 89). Myö-

hemmin julkishallinnon ja urheiluseurojen välisen dynamiikan vaikutuksia implemen-

tointiin liittyvä tutkimus (esimerkiksi Phillpots, Grix, ja Quarmy, 2010; Goodwin ja Grix 

2011; Fahrner ja Klenk 2018) vahvistaa Kayn (1996) näkemystä ylhäältä alas suuntautu-

vasta hallinnasta. 

Adams (2011) toteaa urheiluseuroihin kohdistuvien odotusten muuttumista tutkivassa ar-

tikkelissaan, että urheiluseurat ja erityisesti niissä toimivat vapaaehtoiset toimivat ur-

heilu- ja liikuntapolitiikassa sekä urheiluun liitetyssä politiikassa ruohonjuuritason byro-

kraatteina. Samaan aikaan seurojen toimintaan kohdistuu muuttuvia odotuksia ja urheilu-

seurojen perinteisen toiminnan ulkopuolisia tavoitteita, joita asetetaan esimerkiksi halli-

tuksen toimesta (Adams 2011, 38-40). Alueellisten yksiköiden ja urheiluseurojen tavoit-

teet saattavat myös poiketa kansallisista tavoitteista (Fahrner ja Klenk 2018, 549). 

Matlandin (1995) teoriaa hyödyntäneessä tutkimuksessaan O’Gorman (2011) kritisoi mo-

nia aiempia urheilupolitiikkaan ja -ohjelmiin keskittyviä tutkimuksia siitä, että vaikka tut-

kimuksissa keskustellaan implementoinnista, ilmiötä ei onnistuta tarkasti rajaamaan eikä 

niissä hyödynnetä implementoinnin teorioita ja konsepteja, jotka ovat keskeisiä politiikan 

tutkimuksessa (O’Gorman 2011, 85). Esimerkiksi Skille (2008) pyrkii artikkelissaan luo-

maan teoreettisen viitekehyksen urheilupolitiikan analyysille, joka toimii ruohonjuurita-

solla urheiluseurojen näkökulmasta (Skille 2008, 182). Omaa mallia kehittelee myös esi-

merkiksi Houlihan (2005). O’Gorman puolestaan pyrkii vastaamaan esille tuomiinsa 

haasteisiin omassa tutkimuksessaan, jossa keskitytään ruohonjuuritasolle liitettyyn jalka-

pallo-ohjelmaan Englannissa hyödyntämällä politiikan tutkimuksen kentältä poimittua 

Matlandin (1995) teoriaa (O’Gorman 2011, 85).  

Urheilupoliittisten ja urheilutoimintaan liitettyjen tavoitteiden implementoinnista, siitä 

miten, miksi ja millaisin tuloksin urheilupolitiikan ohjelmia tehdään sekä siitä, miten 
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implementoijien rooliin asetetut urheiluseurat tulkitsevat ja toimivat suhteessa ylhäältä-

alas luotuihin urheiluohjelmiin, tiedetään yhä varsin vähän (Stenling 2014; Fahlén, Elias-

son ja Wickman 2015).  

Fahlén ym. (2015) analysoivat artikkelissaan urheilupolitiikan ohjelman tekemistä ja im-

plementointia Ruotsissa. Tutkimuksessa havaitaan hallituksen toteuttaman ohjaamisen li-

sääntyneen ja että uusia hallinnan tapoja, kuten tarkkoja tavoitteita, on säädetty osaksi 

urheiluorganisaatioiden toimintaa. Tutkijoiden mielestä nämä hallinnan tavat toimivat 

niin, että ne siirtävät vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta aina seuraavalle organisaa-

tiolle komentoketjussa. Toisin sanoen organisaatiot siirtävät vastuuta kehittymisestä, tu-

loksista ja vaatimuksista itsesäätelylle niin, että lopulta vastuu on yksittäisillä urheiluseu-

roilla. (Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015, 400.) Samankaltaisia tuloksia vastuun siirtä-

misestä muille keskeisille instituutioille saivat myös Magrath ja Stott (2017) tutkiessaan 

Englannin jalkapalloliiton homofobiaa vastustavan kampanjan jalkauttamista. Jalkapal-

loliitto siirsi implementointivastuuta esimerkiksi seuroille, eikä kampanja onnistunut ta-

voittamaan kaikkia kohderyhmiään (Magrath ja Stott 2019, 26-27, 32). 

Fahlénin ym. artikkelissa todetaan myös urheiluseurojen toimintaa tarkasteltaessa, että 

urheiluseurojen näkökulmasta niiden pitäisi voida itse määrittää, mitkä ovat parhaat tavat 

kehittää urheilua, ei hallituksen (Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015, 401). Näin ollen 

kirjoittajien mukaan hallituksen interventio-ohjelman tavoitteiden toteutumista ei kannata 

odottaa niin pitkään, kun ne luodaan järjestelmän ylätasolla, eli hallituksen toimesta. 

Valta vaikuttaa urheiluseurojen toimintaan oli viimekäden implementoijilla, eli seuroilla 

itsellään (Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015, 402-403). Tutkimuksen tapauksessa poli-

tiikkatavoitteet epäonnistuivat pyrkimyksissään toteuttaa implementointiprosessia yl-

häältä alas. Toisaalta tutkimuksessa jäi epäselväksi, johtuiko epäonnistuminen siitä, ett-

eivät urheiluseurat olleet halukkaita tai kykeneviä säätelemään toimintaansa haluttuun 

suuntaan vai oliko kyse riittämättömästä tiedosta toivotun suunnan yksityiskohdista. Yhtä 

kaikki, implementointiprosessi ei edennyt hallituksen toiveiden mukaisesti jokaisen por-

taan siirtäessä implementointivastuuta aina seuraavalle organisaatiotasolle.  

Stenling (2014) keskittyy tutkimuksessaan analysoimaan niin kutsutun ”drive-in” urhei-

lun implementointia ja sen onnistumista Ruotsissa. Stenling toteaa aloitteen asettavan 

Ruotsin niiden valtioiden joukkoon, joiden hallitus esittää lisääntynyttä kiinnostusta 
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urheilua kohtaan. Tämä näkyy sellaisten ohjelmien luomisena ja implementointina, joissa 

pyritään tuomaan urheilu laajemmin osaksi hallituksen poliittisia agendoja. Ohjelmien 

tarkoitus voi vaihdella ollen esimerkiksi osa julkista terveydenhuoltoa tai maahanmuut-

tajien integrointia, mutta ne jakavat Stenlingin mukaan useimmiten kaksi piirrettä. Urhei-

luun liitetyille ohjelmille on tyypillistä, että niiden implementointi on suunniteltu yl-

häältä-alas -mallia käyttäen (myös mm. Kay 1996) ja implementoijina toimivat urheilu-

seurat. Piirteet toteutuvat myös Stenlingin tutkimuskohteen kohdalla (Stenling 2014, 55-

56.)  

Urheiluseuroissa tapahtuvasta urheiluohjelmien implementoinnista kiinnostunut tutkijoi-

den joukko (esim. Skille 2008; O’Gorman 2011) on osoittanut, että urheiluseuroja ei ole 

välttämättä helppoa hallita ylhäältä-alas luotujen ohjelmien olettamalla tavalla, kun oh-

jelmat viedään käytäntöön. Aiempi tutkimus on osoittanut, että näillä ohjelmilla on tai-

pumus muuttua niiden kulkiessa muotoiluvaiheesta implementointiin. Stenlingin (2014, 

56-57) mukaan aiempien tutkimusten tulokset osoittavat, että kentällä on tarve urheiluoh-

jelmien implementoinnin analysointiin soveltuvalle teoreettiselle viitekehykselle. 

Urheiluseurojen roolia implementoijina ja niiden kykyä tai valmiutta toimia implemen-

toijan roolissa on pyritty selvittämään tutkimuksin. Esimerkiksi Stenglin ja Fahlénin 

(2016) tutkimuksessa todettiin, että urheiluseurojen taipumus implementoida erilaisia oh-

jelmia oli riippuvainen urheiluseurojen organisaatioidentiteetistä. Myös Jeanes ym. 

(2018) tutkimuksessa tarkasteltiin urheiluseurojen kyvyttömyyttä tai haluttomuutta im-

plementoida toimintaan liitettyjä urheilupoliittisia pyrkimyksiä liittyen vammaisten nuor-

ten osallistamiseen. Tutkimuskohteessa Australiassa oli ollut useampia inklusiiviseen ur-

heiluun ja osallistumiseen keskittyneitä hankkeita ja aloitteita 2000-luvulla. Urheiluseurat 

toimivat inkluusiopyrkimysten käytännön toteuttajina, eli implementoinnin jalkauttajina. 

Tulokset kuitenkin osoittivat kuilun urheiluseurojen toiminnan ja yläpään toimijoiden vä-

lillä, jotka ainakin retorisesti odottivat seurojen toteuttavan inklusiivisia käytäntöjä (Jea-

nes ym. 2018, 998-999). Tulos tukee Fahlén ym. (2015, 401-403) tutkimuksessa saatuja 

tuloksia siitä, että järjestelmän ylätasolla luodut tavoitteet eivät tulleet implementoiduksi 

seurojen toimesta. Siinä missä Fahlén ym. (2015) tutkimuksessa jäi epäselväksi, miksi 

implementointi ei onnistunut, ovat myöhemmät tutkimukset onnistuneet selvittämään 

juuri tätä. Jeanes ym. tutkimuksessa seurat perustelivat toimiaan muun muassa sillä, ettei 

vammaisten nuorten liikuttaminen kuulu heidän ydinosaamiseensa ja -toimintaansa tai 
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sillä, ettei käytössä ole riittävästi resursseja tai osaamista sen mahdollistamiseksi (Jeanes 

ym. 2018, 994-995). 

Peilaten aiempaan tutkimukseen implementoinnista yleisesti sekä erityisesti urheilu- ja 

liikuntapolitiikkaan liittyen tutkimuksessa päädytään O’Gormanin (2011) tapaan hyödyn-

tämään Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -mallia. Valinnalle on useampia peruste-

luita. Ensinnäkin kyseessä on politiikan tutkimuksen malli, jota käyttämällä tutkielma si-

dotaan politiikan tutkimuksen tutkimusperinteeseen. Toiseksi malli tarjoaa työkaluja sen 

analysointiin, miksi implementointi onnistuu tai epäonnistuu sekä mikä voi olla tämän 

selittävänä tekijänä. Mallia hyödyntämällä voidaan siis mahdollisesti tehdä olettamia 

myös siitä, miten implementointi tulee onnistumaan ruohonjuuritasolle vietäessä, vaikka 

tutkielmassa keskitytäänkin prosessin yläpäässä oleviin toimijoihin. Kolmanneksi 

O’Gormanin (2011) tutkimus osoittaa, että malli on sovellettavissa myös urheilukonteks-

tiin. Mallia siis hyödynnetään tarkasteltaessa sitä, miten implementointiprosessia ollaan 

viemässä eteenpäin ja esiintyykö prosessissa implementointikuiluja. Samalla tutkitaan, 

millaisin keinoin valtion tasolla pyritään varmistamaan, ettei implementointikuiluja syn-

tyisi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, esiintyykö tässä tapauksessa aiemmissa 

tutkimuksissa esiintynyttä (Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015; Magrath ja Stottin 2017) 

ilmiötä implementointivastuun siirtämisestä seuraavalle tasolle. Vastauksia näihin kysy-

myksiin haetaan haastatteluiden kautta. 
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4 TUTKIMUSASETELMA JA AINEISTO 
 

 

4.1 Tutkimusasetelma 
 

Tutkielmassa tarkastellaan Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa esitettyjen 

lasten- ja nuorten kokeman väkivallan, häirinnän ja kiusaamisen vähentymiseksi asetet-

tujen tavoitteiden implementointia. Koska maisteritutkielman laajuus on rajattu ja toi-

menpidesuunnitelma kohdistettu vuosille 2020-2025, ja siten implementointiprosessin 

voidaan olettaa olevan vielä kesken, pitää nämä asiat ottaa huomioon myös teoriaa valit-

taessa. Tutkielman laajuuden puitteissa ei voida toteuttaa tutkimusta, jossa implementoin-

tia voitaisiin tutkia koko prosessin mitalta, eli sekä sitä, miten implementointi toteutetaan 

prosessin ylätasolla valtion ja keskeisten organisaatioiden toimesta, että sitä miten toi-

menpidesuunnitelmaan liitetyt tavoitteet näkyvät ruohonjuuritason toiminnassa ja asen-

teissa. Vaikka olisi mielenkiintoista perehtyä myös siihen, miten implementointi on viety 

läpi ruohojuuritason toimijoille asti ja miten toimenpidesuunnitelman implementointi nä-

kyy käytännön toiminnassa, keskitytään tutkielmassa implementoinnin toteutumiseen 

ylätasolla. Tutkimuksessa siis toteutetaan urheilupolitiikan implementoinnin tutkimuk-

selle tyypillistä piirrettä lähestymällä sitä enemmän ylhäältä alas -mallin mukaisesti tie-

dostaen kuitenkin sen, että implementoinnin toteutumisesta vastaa viimekädessä ruohon-

juuritason toimijat, eli tässä tapauksessa urheiluseurat ja niissä toimivat valmentajat ja 

ohjaajat. 

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittä Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -mallin avulla, 

esiintyykö Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa ohjattuun harrastustoimin-

taan liitetyn tavoitteen implementoinnissa mahdollisia implementointikuiluja, eli onko 

lajiliitoissa implementoitu tavoitteet toimenpidesuunnitelmassa asetetulla tavalla sekä 

mikä näitä kuiluja voi selittää. Samalla pyritään selvittämään, mitä keinoja valtion tasolla 

mahdollisesti on varmistaa implementoinnin onnistuminen ja implementointikuilujen mi-

nimointi. Toisin sanoen, millä keinoin julkishallinnossa pyritään siihen, että implemen-

tointi tapahtuu heidän toivomallaan tavalla lajiliitoissa. Kiinnostavaa on myös se, miten 

vastuu implementoinnista näyttäytyy ja esiintyykö implementointiprosessissa vastuun 

siirtämistä toimijalta seuraavalle. 
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Aineistonkeruumenetelmäksi on valikoitunut haastattelut, koska haastattelu on menetel-

mänä hyvin joustava ja se tukee siten tutkimusongelmaa. Haastatteluiden avulla pystytään 

myös esimerkiksi esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä, toisin kuin muissa aineistonke-

ruumenetelmissä (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 34-35). Kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen on 

päädytty kvantitatiivisen sijaan, sillä tutkimuksessa ei pyritä yleistettävyyteen eikä tar-

koituksena ole esimerkiksi vertailla eri lajiliittojen toimia sinänsä suhteessa toisiinsa. Ai-

neisto kerätään siten implementointiprosessin alkupään toimijoilta, eli tavoitteen asetta-

neilta julkisilta toimijoilta sekä seuraavaa askelmaa edustavilta lajiliittojen toimijoilta. 

Tässä tutkimuksessa aineisto perustuu asiantuntijahaastatteluihin, jotka ovat oleellinen 

aineistonkeruumenetelmä yhteiskuntatieteissä. Asiantuntijoilla on tietoa esimerkiksi si-

säisistä rakenteista ja prosesseista, jotka jäisivät ilman haastatteluja tutkijoille saavutta-

mattomiksi. Asiantuntijoita ovat usein valta-asemassa olevia henkilöitä, mutta eivät aina. 

Keskeisintä on se, että henkilöllä on erityistä ja rajattua tietoa tietystä ihmisjoukosta tai 

päätöksentekoprosessista (Littig 2009, 100). Julkisilta toimijoilta kerätyillä asiantuntija-

haastatteluilla pyritään laajentamaan kuvaa toimenpidesuunnitelman nykytilasta ja sen 

toteuttamisesta sekä kartoittamaan niitä keinoja, joita julkishallintoa edustavilla toimi-

joilla mahdollisesti on implementoinnin varmistamiseksi. Lajiliittojen haastattelulla puo-

lestaan pyritään selvittämään, miten toimenpidesuunnitelman mukaiset tavoitteet on 

otettu vastaan ja millaisin toimin niihin pyritään vastaamaan. 

Toteutetut haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelu on vuoro-

vaikutustilanne, jossa tutkijan esittämien kysymysten ja haastateltavan antamien vastaus-

ten avulla luodaan tutkimusta varten verbaalista aineistoa (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, 

29). Teemahaastatteluissa kysymykset liitetään tiettyjen tutkimusaihetta ja -kysymystä 

koskevien teemojen ympärille, jotka on muodostettu etukäteen perehtymällä tutkittavaan 

aiheeseen ja sen ilmiöihin (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 47-48). Haastatteluissa siis käsitel-

lään keskenään samoja teemoja, mutta kaikki haastattelukysymykset eivät välttämättä ole 

haastateltavien kesken samat. Teemahaastattelut sopivat siis hyvin tämän tutkimuksen 

toteutukseen, jossa haastatteluita tehdään sekä julkisen- että kolmannen sektorin toimi-

joille, eivätkä kysymykset voi siten olla täysin samat kaikkien haastateltavien kesken. 

Teemoja käytettäessä onkin mahdollista keskustella samoista aiheista suuntaamalla kui-

tenkin kysymykset haastateltavan edustaman organisaatioon ja sektoriin sopivaksi. Ruu-

suvuori ja Tiittulan, (2005) mukaan keskeistä haastattelun onnistumisen ja informaation 
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saamisen näkökulmasta on haastattelijan ja haastateltavan välinen luottamus, jota on hyvä 

rakentaa haastattelun alusta asti ja tähän on pyritty myös tässä tutkimuksessa tehdyissä 

haastatteluissa kertomalla avoimesti tutkimuksen tavoitteista. 

 

4.2 Aineisto ja aineistonkeruu 
 

Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta haastatteluista sekä Väkivallaton lapsuus -toi-

menpidesuunnitelmasta, jossa esitettyjen tavoitteiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään 

ja vähentämään lasten ja nuorten kokemaa väkivaltaa. Toimenpidesuunnitelmaa hyödyn-

netään sekä tutkimuksen raamien asettamisessa, sillä tutkimuksen keskiössä on toimen-

pidesuunnitelmassa ohjattuun harrastustoimintaan asetettu tavoite ja toimenpidesuunni-

telmat, että tausta-aineistona sille, ketkä ovat olleet tavoitteiden asettamisessa osallisia ja 

mitä tahoja on prosessin aikana kuultu. 

Toimenpidesuunnitelma nojaa Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2016 linjaa-

maan seitsemään strategiseen linjaukseen lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi 

(Korpilahti ym. 2019, 17). Toimenpidesuunnitelmassa ollaan myös määritelty tämän tut-

kimuksen kannalta oleelliset termit kiusaaminen ja häirintä. Kiusaaminen määritellään ei-

toivotuksi ja toistuvaksi aggressiiviseksi käyttäytymiseksi. Tilanteessa on useimmiten 

jonkinlainen voimasuhde kiusaajan eduksi ja kiusaaminen nähdään tässä tapauksessa vä-

kivallan kanssa rinnakkaisena terminä. Häirintä puolestaan on määritelty henkilön ihmis-

arvoa tosiasiallisesti tai tarkoituksellisesti loukkaavaksi käyttäytymiseksi. (Korpilahti 

ym. 2019, 21.) 

Laajan toimenpidesuunnitelman yhtenä osana on osio ohjatussa harrastustoiminnassa ta-

pahtuvalle väkivallalle, kiusaamiselle ja häirinnälle. Julkaisussa todetaan, että lapsille- ja 

nuorille urheiluseuratoimintatoimintaa järjestävien toimijoiden tulee olla tietoisia häirin-

nän, kiusaamisen ja väkivallan ilmiöistä ja tunnistaa niiden esiintymismuodot sekä puut-

tua välittömästi mahdollisiin esille nouseviin tilanteisiin. Liikunta- ja seuratoimintaa jär-

jestävien toimijoiden, seurojen ja järjestöjen, tulisi julkaisun mukaan vahvistaa kuuntele-

vaa ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa kaikenlaisista asioista voidaan ja uskalletaan keskus-

tella. Julkaisussa myös ohjeistetaan järjestäviä tahoja luomaan selkeät toimintaohjeet 
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häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä huolehtimaan toiminnasta vastaavien hen-

kilöiden kuten valmentajien koulutuksesta asian tiimoilta. (Korpilahti ym. 2019, 257-

258.) 

Tehdyistä haastatteluista kaksi edustaa julkista sektoria ja neljä kolmannen sektorin toi-

mijoita, eli lajiliittoja. Haastattelut on tehty keväällä 2021. Toimenpidesuunnitelma puo-

lestaan luo pohjan tutkimukselle sekä haastattelukysymyksille yhdessä implementoinnin 

teorian ja erityisesti Matlandin (1995) epäselvyys- konflikti -mallin kanssa. 

Haastateltavien rekrytointi tehtiin sen perusteella, että haastatteluihin haluttiin edustus 

sekä julkisen sektorin toimijoista, että kolmannen sektorin toimijoista. THL:n edustaja oli 

luonnollinen valinta sen perusteella, että toimeenpanosuunnitelman koordinoinnin pää-

vastuu on THL:ssä. THL:n edustajan ehdotuksesta haastattelin myös opetus- ja kulttuuri-

ministeriön edustajaa, ministeriön toimiessa päävastuutahona toisen tarkastelussa olevan 

tavoitteen toimenpanoehdotuksista. Lajiliittojen rekrytointi tapahtui olympiakomitean 

varsinaisten jäsenten listasta. Olympiakomiteaan kuuluu 89 varsinaista jäsenjärjestöä. 

Näistä osa ei toimi lasten urheilua ja harrastuksia järjestävinä tahoina, kuten esimerkiksi 

Suomen Sotilasurheiluliitto ry tai Suomen valmentajat. Jäljelle jääneistä jäsenistä pyrit-

tiin valitsemaan edustus sekä yksilö- että joukkueurheilulajeista sekä lajiliittoja, joissa 

olisi eri määrä harrastajia. Yhteyttä otettiin kaiken kaikkiaan kymmeneen liittoon, tavoit-

teena saada yhteensä noin kuusi haastateltavaa kahden julkisilta toimijoilta saadun haas-

tattelun lisäksi. 

Haastateltaviksi julkiselta sektorilta valikoituivat Väkivallaton lapsuus -työryhmän edus-

tajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sekä ensisijaiseksi vastuutahoksi ni-

metystä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Näiden lisäksi haastateltiin neljää lajiliittojen 

edustajaa, jotka ovat järjestöissään joko toiminnanjohtajia tai lasten- ja nuorten toimin-

nasta vastaavia henkilöitä. Haastatellut lajiliittojen edustajat ovat siten päteviä vastaa-

maan kysymyksiin liitossa tehtävistä toimista kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseksi 

lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Näin pyritään selvittämään sitä, miten vastaavan 

tahon toteuttaman implementoinnin ajatellaan ja halutaan toteutuvan sekä miten imple-

mentointia todella toteutetaan vastuullisiksi tahoiksi nimetyissä lajiliitoissa. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön sisällyttäminen aineistoon avartaa näkemystä siitä, mitä toimia ja 

keinoja julkisella toimijalla on suhteessa kolmannen sektorin toimijoihin. 
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Kaikki tutkimukseen haastatellut antoivat luvan edustamansa organisaation ja oman ni-

mensä julkaisemiselle. Julkisien sektorin organisaatioita edustavien haastateltujen nimet 

jätettiin tutkimuksesta pois, mutta heidän edustamansa organisaatiot ovat julkisen statuk-

sensa vuoksi esillä. Haastateltujen lajiliittojen tarkemmat tiedot jätetään tutkimuksesta 

kuitenkin kokonaan pois. Näin suojataan haastateltavia ja heidän antamiaan lausuntoja. 

Kuudesta tehdystä haastattelusta lyhyin kesti 21 minuuttia ja pisin 37 minuuttia. Etäyh-

teyksien käyttö ei tuottanut merkittäviä ongelmia haastattelujen läpiviennissä. Etäyhteyk-

sien käytön etuna sen sijaan oli se, että haastateltavat pystyivät esimerkiksi esittelemään 

erilaisia verkkosivuja ketterästi esimerkiksi esitellessään vastuullisuuteen liittyviä pro-

jekteja ja aiheita, joissa oltiin jo osallisina. Videopuheluiden käyttäminen sujui luonte-

vasti ja kaikki haastateltavat olivat tottuneet niiden käyttöön edeltävän vuoden aikana. 

 

4.3 Aineistonkeruun haasteet 
 

Haastatteluaineiston keruussa nousi haasteita erityisesti lajiliittojen rekrytoinnissa haas-

tateltaviksi. Ongelmia syntyi kahden eri aiheen tiimoilta.  

Ensinnäkin tutkimuksen tekoajankohtana vallitsevassa maailmantilanteessa koronapan-

demian keskellä, urheilu- ja liikuntatoimintaan on kohdistettu pitkin pandemia-ajan eri-

laisia rajoitteita, kuten yleisön epäämistä kilpailutoiminnasta, aikuisten sekä lasten ja 

nuorten harrastustoiminnan keskeyttämisiä ja toisaalta tiettyjen ryhmien toiminnan salli-

mista asetettujen raamien puitteissa (Valtioneuvosto 2021). Aineistonkeruun ajankohtana 

helmi- maaliskuussa oltiin tilanteessa, jossa yli 12-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä ai-

kuisten harrastustoiminta määrättiin keskeytettäväksi hallituksen toimesta. Alle 12-vuo-

tiaiden toiminta sai jatkua, jos toiminnassa pystytään noudattamaan tiettyjä turvallisuus-

ohjeita. Urheilupuolen toimintaan on siis kohdistunut paljon nopealla aikavälillä muuttu-

neita tilanteita. Osa lajiliitoista, johon oltiin tutkimushaastattelun tiimoilta yhteydessä, 

ilmaisi suoraan, että ajankohta on niin kiireinen ja toisaalta taloudellisesti niin epävarma, 

että henkilökuntaa on jouduttu tai joudutaan lomauttamaan, että haastattelua ei pystytä 

antamaan tämän tutkimuksen kannalta oleellisena ajanjaksona. 
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Toisen haasteen synnytti se, ettei toimenpidesuunnitelmasta ja sen harrastustoimintaan 

vaikuttavista tekijöistä selkeästi oltu kaikissa lajiliitoissa tietoisia. Etenkin kooltaan pie-

nemmistä lajiliitoista vastattiin haastattelupyyntöihin, ettei heillä ollut tietoa toimenpide-

suunnitelmasta, ja he kokivat siksi, etteivät voi osallistua tutkimukseen. Toimenpidesuun-

nitelma on luotu vuonna 2019 koskemaan vuosia 2020-25 ja tutkimuksen ajankohtana 

toimenpidesuunnitelman eteen tehtävä työ oli alkupuolella. Tämän lisäksi ohjattuun har-

rastustoimintaan kohdistettu tavoite ja toimenpide-ehdotukset olivat hyvin pieni osa laa-

jaa toimienpidesuunnitelmaa, joten toimenpidesuunnitelmaan liittyvä epätietoisuus oli 

näihin tekijöihin nähden tutkimuksen teon ajankohtana ymmärrettävää. 

Näissä olosuhteissa onnistuttiin saamaan neljä haastattelua. Ne eivät muodosta niin laajaa 

edustusta suomalaisesta urheilukentästä kuin alun perin toivottiin. Mahdollisimman kat-

tavan ja monipuolisen aineiston saamiseksi olisi ollut hyvä saada haastateltavia sekä jouk-

kue- että yksilölajeista ja edustajia eri kokoisista lajiliitoista. Nyt haastatteluun saaduista 

lajiliitoista osa oli tehneet aktiivisesti toimia kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän eh-

käisemiseksi jo ennen toimenpidesuunnitelman julkaisua. Nämä seikat on hyvä ottaa huo-

mioon tutkimusta ja sen tuloksia tarkasteltaessa. 

 

4.4  Haastattelujen teemat 
 

Haastattelukysymykset ovat muotoutuneet sekä aiemmissa tutkimuksissa esiintyneiden 

havaintojen että tutkimuksessa käytettävään teoriaan pohjautuen. Muutama haastattelu-

kysymys muodostui tutkimusongelman pohjalta tutkijan oman arvioon perustuen. Tee-

mahaastattelun pohjana käytettävien teemojen olisikin hyvä nousta aiemman kirjallisuu-

den ja tutkimuksessa käytettävän teoriasta ja näiden lisäksi myös intuitiosta (Eskola, 

Lätti, ja Vastamäki 2018, 37–38). Tutkimuksessa käytetään teoriapohjana implementoin-

nin teoriaa ja erityisesti Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -mallia, jossa keskeisiä 

tekijöitä ovat epäselvyys ja konflikti. Näin ollen haastattelukysymyksillä pyritään selvit-

tämään implementointiprosessiin mahdollisesti liittyvää epäselvyyttä sekä konfliktia. 

Epäselvyys liittyy Matlandin mukaan joko asetettuun tavoitteeseen tai sen saavuttamisen 

keinoihin. Niinpä haastattelukysymyksillä pyrittiin pureutumaan siihen, kokevatko kaikki 

osapuolet tavoitteen ja sen saavuttamisen keinot selkeinä. Konflikti puolestaan liittyy sii-

hen, millaisin keinoin eri osapuolten mielestä tavoite tulisi saavuttaa (Matland 1995).  
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Useammissa urheilutoiminnassa tapahtuvaan implementointiin keskittyneissä tutkimuk-

sissa on todettu, että implementointiprosessi toteutuu useimmiten ylhäältä alas -periaat-

teen mukaisesti ja prosessille on tyypillistä se, että implementointivastuu siirtyy ikään 

kuin toimintaketjussa alaspäin (esim. Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015; Magrath ja Stott 

2019). Vastuu, vastuunjako ja sen mahdollinen siirtäminen muodostavatkin yhden haas-

tattelun teemoista. Neljäs teema liittyy valvontaan ja tilivelvollisuuteen. Kuten Smith ja 

Lipsky (1993) toteavat, toimivat kolmannen sektorin toimijat ajoittain ruohonjuuritason 

byrokraatteina. Kolmannen sektorin toimintaa on kuitenkin vaikeampi valvoa ja saattaa 

tilivelvollisiksi, kuin julkisen sektorin toimintaa. Tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita 

siitä, mitä keinoja julkisella taholla on mahdollisesti valvoa asettamiensa tavoitteiden to-

teutumista, selvittää kolmannen sektorin toimijoiden tilivelvollisuutta sekä siitä, miten 

kolmannen sektorin toimijat kokevat mahdollisen tilivelvollisuuden ja valvonnan. Haas-

tatteluiden teemat esitetään taulukossa 4.2: Teemahaastatteluissa käytetyt teemat. 

 

 

Taulukko 4.4: Tutkimushaastatteluissa käytetyt 

teemat 

 

Pääteema Alateemat Teeman lähde 

Epäselvyys Tietoisuus toimenpidesuunnitelmasta, 

sen tavoitteista ja keinoista päästä ta-

voitteeseen 

Epäselvyys-konflikti -malli 

(Matland 1995) 

Konflikti Pidetäänkö tavoitetta tärkeänä. Millä 

keinoin tavoitteeseen tulisi haastatelta-

vien mielestä päästä. 

Epäselvyys-konflikti -malli 

(Matland 1995) 

Vastuu Kenellä on vastuu ohjeiden laatimisesta. Aiempi tutkimus esim.  

Fahlén, Eliasson ja Wickman 

2015); Magrath ja Stott (2019) 

Valvonta ja 

tilivelvolli-

suus 

Lajiliittojen tilivelvollisuus, julkisten 

toimijoiden keinot valvoa implemen-

toinnin onnistumista. 

Heywood (2013), Smith ja 

Lipsky (1993),  
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5 ANALYYSI 
 

Laadullisen aineiston analyysillä pyritään selkiyttämään kerättyä aineistoa ja sitä kautta 

tuottamaan tutkittavasta asiasta uutta tietoa (Eskola ja Suoranta 1998, 100.) Tässä tutki-

muksessa aineistoa käsitellään laadullisen sisällönanalyysin, tai tarkemmin temaattisen 

analyysin, avulla, jossa aineisto kerätään teemoihin sitä ohjaavien perusajatusten pohjalta 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 141-142). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan aineistoa voi-

daan lähteä käsittelemään joko puhtaasti aineistolähtöisesti ilman teoriasta kumpuavia 

etukäteisolettamuksia tai teoriaa tai teoreettisesti perusteltua näkökulmaa hyödyntäen. 

Tämän tutkimuksen tapauksessa teoria ohjaa analyysia jossain määrin ja kyseessä on teo-

riaohjaava analyysi. Teoriaohjaavassa analyysissä teoria toimii analyysin apuna ja tutki-

jan ajatteluprosessiin kuuluu valmiiden mallien lisäksi myös aineistolähtöisyys (Tuomi 

ja Sarajärvi 2018, 109; 112). Jo teemahaastattelun teemoja luotaessa nojattiin osittain 

Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -malliin ja myös analysoinnissa hyödynnetään ky-

seisen teorian pohjalta luotuja teemoja. Analyysilla pyritään selvittämään epäselvyys-

konflikti -mallia hyödyntäen, onko implementointikuiluja nähtävissä ja selittää mahdol-

lisia kuiluja mallin avulla. Kyseessä on myös tapaustutkimus, sillä tutkimuksessa keski-

tytään nimenomaan Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa esitetyn tavoitteen 

implementointiin liittyen ohjatussa harrastustoiminnassa esiintyvän kiusaamisen ja häi-

rinnän vähentämisestä. Tapaustutkimuksissa ei pyritä laajoihin yleistyksiin (Vuori 2021) 

kuten ei tässäkään tutkimuksessa. 

Laadullisen aineiston analyysi on monivaiheinen (Hirsjärvi ja Hurme 2015, 143). Aineis-

ton käsittely aloitettiin litteroinnista. Kaikki tehdyt haastattelut litteroitiin kokonaan, 

mutta taukoja ei merkitty eikä esimerkiksi puheen seassa olleita ”hmm”, ”ööh” ja muita 

esimerkkien kaltaisia äännähdyksiä, sillä keskeisintä haastatteluiden analysoinnissa oli 

niiden asiasisältö. Aineiston kielellistä tai muuta ilmaisullista muotoa ei useimmiten oteta 

laadullisessa sisällönanalyysissa analyysin kohteeksi (Vuori 2021). Haastattelut poistet-

tiin litteroinnin ja analysoinnin jälkeen kokonaan ja litteroinnissa käytettiin tunnistetie-

tona vain haastateltavan edustamaa organisaatiota, jotta analysointivaiheessa olisi selvää, 

edustaako haastateltu julkisen vai kolmannen sektorin toimijaa. 

Litteroinnin jälkeen siirryttiin aineiston käsittelemiseen analyysin näkökulmasta. Schil-

lingin (2006) mukaan haastatteluiden litteroinnin jälkeen tulee päättää aineiston suuntaa-

misesta päättämällä tutkimuskysymyksiin pohjautuen pääulottuvuudet materiaalin 
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kategorisoimiselle (Schilling 2006, 30). Aineiston käsittely tehtiin tässä tapauksessa koo-

daamalla. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan koodaus, kuten aineiston käsittely yli-

päänsä, voi olla joko aineistolähtöistä tai koodisto voidaan rakentaa teoriasta käsin ope-

roimalla. On kuitenkin tärkeä tunnistaa, että teorialähtöisessäkin koodauksessa kyse on 

tutkijan luomasta konstruktiosta (Eskola ja Suoranta 1998, 113-114). Tämän tutkimuksen 

tapauksessa koodaus on osittain teoriapohjaista, mutta luotuihin koodeihin vaikuttavat 

myös tutkimusongelma, toimenpidesuunnitelman asettamat raamit sekä aiemmasta kir-

jallisuuden pohjalta luotu koodisto. 

Koodauksessa perusajatuksena on, että aineiston osia käsitellään jonkin ominaisuuden 

mukaan. Aineistoa siis yhdistellään tai erotellaan niin, että samankaltaiset osat luokitel-

laan yhteen. Koodausta ja luokittelua voidaan tehdä aineistosta monen eri näkökulman 

pohjalta. (Juhila 2021). Tässä tutkimuksessa koodattiin vastauksia haastatteluiden sisäl-

löllisten aiheiden perusteella. 

Teorialähtöisessä koodaamisessa hyödynnetään aiemmassa empiirisessä tutkimuksessa 

sekä tieteellisissä teksteissä syntyneitä kategorioita ja käsitteitä (Juhila 2021). Näin tehtiin 

myös tämän tutkimuksen tapauksessa. Analyysissa keskitytään teemahaastatteluiden 

pohjana toimineisiin ja siten haastatteluita ohjanneisiin teemoihin. Näistä kaksi, epäsel-

vyys ja konflikti, liittyvät tutkimuksen pohjana toimivaan teoriaan. Aiemman tutkimuk-

sen pohjalta käsitellään vastuuta liittyen tavoitteen implementointiin. Neljännen aiheen 

muodostaa valvonta ja tilivelvollisuus. Näitä teemoja käytettiin tutkimuksessa siis myös 

analysointivaiheen koodauksessa pääkategorioina. 

Haastattelut käsiteltiin ensin haastattelu kerrallaan, jonka jälkeen niistä poimittiin yhteen 

värikoodausta hyväksi käyttäen osia analysointia ohjanneiden teemojen ja kategorioiden 

perusteella. Näin lähdettiin koodaamaan haastatteluaineistoa yhteen. Sama sitaatti saattoi 

liittyä useampaan teemaan, jolloin se koottiin molempien teemojen alle. Vastauksia ver-

rattiin tämän jälkeen toisiinsa. Vertailua tehtiin useammalla tasolla. Ensinnäkin tarkastel-

tiin, olivatko julkista tahoa edustavien THL:n ja OKM:n vastaukset pääpiirteissään yhte-

neviä ja mihin kysymyksiin mahdollisia eroja liittyi. Vastaavaa vertailua tehtiin myös 

kolmannen sektorin toimijoita edustavien lajiliittojen välillä. Tämän jälkeen vastauksia 

peilattiin toisiinsa vertaamalla julkisen sektorin toimijoiden vastauksia suhteessa lajiliit-

tojen vastauksiin. Näin saatiin muodostettua kuva siitä, miten julkiset toimijat näkivät 
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tavoitteen ja sen saavuttamiseen liittyvät teemat, miten lajiliitoissa näihin suhtauduttiin 

sekä verrattua ryhmien sisäisiä ja välisiä näkemyksiä toisiinsa. 

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan aineistoa neljän valitun pääkategorian pohjalta. Ku-

takin kategoriaa käsitellään ensin erikseen ja lopuksi analyysin tulokset vedetään vielä 

yhteen. 

 

5.1 Epäselvyys 
 

Matlandin epäselvyys-konflikti -mallin mukaan epäselvyys voi liittyä esimerkiksi asetet-

tuun tavoitteeseen tai sen saavuttamisen keinoihin ja epäselvyys voi syntyä esimerkiksi 

viestinnästä tai sen puutteesta. Jos epäselvyys on korkealla tasolla, voi implementoinnista 

vastaavilla tahoilla olla epäselvyyttä roolistaan implementointiprosessiin, mikä puoles-

taan heijastaa implementoinnin toteutukseen (Matland 1995, 157-158). Tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan, millaista epäselvyyttä mahdollisesti liittyy Väkivallaton lapsuus -toi-

menpidesuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän 

vähenemisestä ohjatussa harrastustoiminnassa sekä sen implementointiin. 

Tutkimuksen aineistona toimivassa toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että urheiluseuro-

jen tulee ottaa käyttöön ohjeet kiusaamisen, häirinnän ja loukkaavan kohtelun vastaiseen 

työhön. Toimenpidesuunnitelmassa ei olla kuitenkaan todettu, kuka nimetyistä vastuuta-

hoista tai toimijoista käyttöön otettavat ohjeet luo (Korpilahti ym. 2019, 264). Toimenpa-

nosuunnitelmaa tehtäessä on kuultu laajaa joukkoa asiantuntijoita, joka paljastuu sekä 

toimenpidesuunnitelman liitteistä 2-5 että terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (jatkossa 

THL) edustajan haastattelusta (Korpilahti ym. 2019, 534-542). 

THL: ”…tämä toimenpidesuunnitelma kävi läpi aika laajalla lausuntokier-

roksella ja -- Sit tässä on ollu myös referee-menettely, et on kultakin osa-

alueelta pyydetty semmoisia huippuasiantuntijoita, jotka ovat antaneet asi-

antuntijakommentteja.” 

Laajasta tekijäjoukosta huolimatta valmistelutyössä ei ole kuitenkaan ollut edustajaa niin 

olympiakomiteasta kuin muistakaan liikuntajärjestöistä (Korpilahti ym. 2019, 534-542). 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM), joka on tässä tutkimuksessa tarkastelussa ole-

van tavoitteen toisen toimeenpanoehdotuksen päävastuutahoksi nimetty toimija, on ollut 
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edustus toimeenpanosuunnitelmaa tehtäessä, mutta edustajaa ei kuitenkaan ole ollut lii-

kunnan vastuualueelta. 

OKM: ”…mehän emme ole olleet tässä työryhmässä silloin mukana. Se työ-

ryhmähän on ollut tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja meidän minis-

teriössä siinä on ollut ihan muulta osastolta edustus. Eli emme ole itse pääs-

seet niin kuin olemaan tässä työssä alun perin mukana, että nämä toimen-

pide-ehdotukset ovat sillä tavalla tulleet tietysti meille sitte ikään kuin an-

nettuina.” 

THL:n edustajan mukaan vastuutahoiksi nimettyjä tahoja on kuitenkin kuultu tai heitä on 

toimeenpanosuunnitelmasta tiedotettu. 

THL: ”Et ollaan tehty tässä toimenpanosuunnitelmatyössä tässä komment-

tikierroksella, mitä on juuri tehty tässä kevättalven aikana, niin kaikki nämä 

vastuutahoiksi merkityt, on informoitu tästä draftista…” 

Kuten todettu, epäselvyys voi liittyä sekä tavoitteeseen tai sen saavuttamisen keinoihin 

(Matland 1995, 157). Neljästä haastatellusta lajiliitoista yksi ilmaisi kuulleensa toimen-

pidesuunnitelmasta haastatteluhetkellä huhtikuussa 2021. Tiedon koettiin kuitenkin tul-

leen alun perin jostain muulta, kuin toimenpidesuunnitelman koordinoinnista vastaavalta 

THL:ltä suoraan. 

”Lajiliitto 4: ”Niin sitten niissä verkostoissa on ollut ihmisiä, jotka taval-

laan tietää siitä, siitä valmistelusta, niin sitten tavallaan sivuhuomiona on 

tullut et on tavallaan kuullut, että jotain tän tyyppistä ollaan valmistele-

massa.” 

Kyseisen lajiliiton edustaja totesi kuulleensa myöhemmin keväällä 2021 toimenpidesuun-

nitelmasta THL:n ja olympiakomitean pyytäessä kommentteja huhtikuussa julkaistavaa 

toimenpanosuunnitelmaa varten. Tämäkään lajiliitto ei ollut tietoinen juuri ohjattuun har-

rastustoimintaan liitetystä tavoitteesta. Muiden lajiliittojen kohdalla toimenpidesuunni-

telmasta ja siinä esitetystä tavoitteesta toimenpide-ehdotuksineen ei oltu kuultu, tai aina-

kaan siihen ei oltu kiinnitetty huomiota, mikäli tietoa oli jaettu. Kaikki haastatellut laji-

liittojen edustajat olivat sitä mieltä, että toimeenpanosuunnitelmasta ja sen heitä koske-

vasta osiosta oli viestitty huonosti.  
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Lajiliitto 2: ”Pakko myöntää, että en ole kuullut. Ja tarkistin asian vielä 

meidän kilpailupäälliköltäkin, joka kuitenkin on mukana tässä pyörittä-

mässä meidän tähtiseura-toimintaa ja muuta, niin tota ei ole kyllä tullut 

tietoon. Mä en tiedä keneltä sen tiedon olis pitänyt tulla, niin en osaa sii-

henkään vastata.” 

Lajiliitto 1: ”No siis, täytyy sanoa, nojoo en ole nähnyt. Että en tiedä onko 

siitä viestitty, mutta tota olin sanomassa, että kun sitä viestiä tulee niin pal-

jon.” 

Toimenpidesuunnitelma oli siis entuudestaan tuttu yhdelle neljästä haastatellusta lajilii-

tosta. Kaikissa lajiliitoissa oltiin tietämättömiä siitä, millaisin toimin kiusaamisen ja häi-

rinnän vähentämisen tavoitteeseen tulisi toimenpidesuunnitelman mukaan päästä. Näin 

oli myös siinä lajiliitossa, jossa toimenpidesuunnitelmasta oltiin kuultu haastatteluhet-

kellä. 

Lajiliitto 3: ”…en koe, että voisin sanoa, että olisin tietoinen siitä että miten 

ja millaisin keinoin. Tai saatikka ainakaan, että meidän lajiliitossa tätä käy-

tettäis millään tavalla toiminnan ohjaamiseen.” 

Tässä tapauksessa voidaan todeta, että sekä tavoite, että sen saavuttamisen keinot ovat 

epäselvät vastuutahoksi nimetyillä toimijoilla. Epäselvyys tavoitteista liittyykin erityi-

sesti heikkoon tiedottamiseen (May, Harris ja Collins 2013, 412). Epäselvyys on selkeästi 

nähtävillä sekä lajiliittojen osalta, että julkisen sektorin toimijoiden THL:n ja toisen toi-

menpanoehdotuksen päävastuutahona toimivan opetus- ja kulttuuriministeriön kohdalla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön oikea osasto ei ollut ollut valmistelemassa tavoitetta ja 

tavoite oli tullut annettuna. Ministeriössä tehdään heidän mukaansa työtä yhdessä lajiliit-

tojen kanssa kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseksi rippumatta siitä, onko toimenpide-

suunnitelmassa esitetyn kaltaista tavoitetta asetettu tai ei esimerkiksi rahoittamalla erilai-

sia kampanjoita.  

OKM: ”Ja siis tavoitteenahan meillä riippumatta siitä oli tällainen toimen-

pideohjelma tai ei -- me on lähdetty tätä tekemään lajiliittojen kanssa jo 

useampia vuosia sitten. Ja siinä on tietenkin erilaisia aikatauluja eri lajilii-

toilla.” 
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Epäselvyyttä näyttäisi ilmenevän myös eri vastuutahojen roolien suhteen. Lajiliitot olivat 

pitkälti tietämättömiä niin toimeenpanosuunnitelmasta, siinä asetetuista tavoitteista kuin 

omasta ja muiden toimijoiden rooleista tavoitteen saavuttamisessa. Epätietoisuutta herätti 

se, kenen toimesta tavoite on asetettu, mikä taho tavoitteen ja toimenpide-ehdotusten ta-

kana on ja miltä toimijalta tavoitteesta olisi edes tullut kuulla. Vastauksissa esiintyi sekä 

opetus- ja kulttuuriministeriö etenkin ministeriön jakaman avustuksen näkökulmasta että 

olympiakomitea lajiliittoja yhdistävänä tahona. 

Lajiliitto 2: ”…kun me haetaan valtion toiminta-avustusta, niin siellähän 

on määrätyt kriteerit, mehän haetaan sitä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 

-- niin onko tää tulossa siihen.” 

Lajiliitto 3: ”…mun mielestä esimerkiks olympiakomiteakin voisi ottaa 

isomman roolin tollaisesta puhumisesta meille lajiliittojen suuntaan rum-

muttamisessa, että me oltais siellä enemmän yhteisenä rintamana taval-

laan.” 

 THL:n näkökulmasta vastuu tavoitteen ja sen kahden toimenpiteen toteuttamisessa on 

julkisen tahon toimijalla, joiden rooliin vastaava toiminta myös koetaan kuuluvan. Toi-

meenpanosuunnitelman laadintavaiheessa oltiin myös tehty päätös, ettei kolmannen sek-

torin toimija voi olla päävastuussa vaan päävastuutahoksi nimetyn tulee olla jokin viran-

omaistaho tai valtionhallinnollinen taho. 

THL: ”Muut toimijat ovat tosi tärkeitä, mutta ensisijaisena ei voi olla siinä 

toimenpanovaiheessakaan.” 

Sekä THL että opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta julkisen tahon rooli on pit-

kälti informaatio-ohjausta, eli tiedottamiseen ja opastukseen linkittyvää. Julkisen toimi-

jan eli päävastuutahon tehtäväksi ajatellaan myös se, että tieto liikkuisi päävastuutahon 

kautta muille toimijoille. Toimenpide-ehdotuksessa puhutusta ohjeistuksen ja koulutuk-

sen laatiminen ei kuitenkaan opetus- ja kulttuuriministeriössä mielletty heidän tehtäväk-

seen vaan keskeistä on nimenomaan toimijoiden tiedottaminen. 

OKM: ”…se on paljolti sitten ensisijaisesti sitä informaatio-ohjausta ja sit-

ten sen informaatio-ohjauksen kautta päästään siihen, että luodaan sinne 

sitten ne yhteiset toimintatavat ja ne yhteiset pelisäännöt.”  
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Epäselvyys näyttää olevan toimenpidesuunnitelmassa asetetun tavoitteen, sen saavutta-

misen keinojen sekä eri tahojen roolin suhteen korkea kaikkien vastuutahoiksi nimettyjen 

toimijoiden kohdalla. Kolmannen sektorin toimijoita edustavien lajiliittojen osalta tavoite 

näyttää kuitenkin olevan vielä epäselvempi, kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Mat-

landin mukaan epäselvä tavoite johtaa herkästi väärinymmärryksiin ja epävarmuuteen ja 

sitä kautta implementoinnin epäonnistumiseen (Matland 1995, 158). 

 

5.4  Konflikti 
 

Konflikteja esiintyy, mikäli useampi organisaatio kokee tavoitteen itselleen ja omille in-

tresseilleen merkitykselliseksi, ja kun näillä organisaatioilla on ristiriitaiset näkemykset 

esimerkiksi ilmoitetusta tavoitteesta tai sen saavuttamisen keinoista (Matland 1995, 156). 

Konfliktit voisivat tämän tutkimuksen tapauksessa liittyä siis siihen, pidetäänkö asetettua 

tavoitetta kaikkien vastuutahojen näkökulmasta tärkeänä tai samana kuin toimenpide-

suunnitelmassa tai siihen, millä keinoin tavoite kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vä-

hentämisestä tulisi eri tahojen näkökulmasta saavuttaa.  

Lajiliitoissa koettiin julkisen tahon toimesta tehdyt erinäiset tavoitteet pääsääntöisesti po-

sitiivisina ja toimintaa yhdenmukaistavana asiana, joiden kautta voidaan saada toimintaa 

eteenpäin. Yhteistä keskustelua ja kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden yhdessä 

luotuja raameja toivottiin enemmänkin. Toisaalta vastauksissa näkyi myös turhautumista. 

Osassa lajiliitoista koettiin, että tavoitteet ja niiden ympärille kietoutuneet kampanjat ja 

ohjelmat ovat päällekkäisiä, eikä tavoitteen asettajatkaan tunnu olevan kaikesta jo tavoit-

teen eteen tehtävästä työstä kartalla. Tämän lisäksi asetetut tavoitteet saattavat tuntua etäi-

siltä ja niiden käytännön toteutukset todellisuudesta irtautuneilta. 

Lajiliitto 2: ”Joo, se on ihan hyvä, mut kyllä niiden pitäis tulla ihan sinne 

ruohonjuuritasolle miettimään et mikä juttu toi on ja miten se tulee toimi-

maan ja miten se käytännössä saa toimimaan. Niin sanotusti kukkahattutä-

dit päättää asioita ja sit niillä ei ole minkäänlaista aavistusta siitä, et miten 

tää saadaan käytäntöön.” 

THL:n yksi tavoitteista oli koota yhteen jo kiusaamisen ja häirinnän vähenemisen eteen 

eri organisaatioissa tehtävää työtä ja vähentää siten lajiliittojenkin tunnistamaa päällek-

käisyyttä.  
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Kaikki vastuutahoiksi nimetyt toimijat, joita tähän tutkimukseen haastateltiin, ilmaisivat 

pitävänsä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseen tähtäävää tavoitetta tär-

keänä ja kaikki tekivät jo joitain toimia tavoitteen saavuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriössä kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseen tähtäävä työ oli toiminnassa jo en-

nen toimenpidesuunnitelman laatimista. Informaatio-ohjauksen lisäksi ministeriö on mu-

kana erilaisien palveluiden tai ohjelmien laatimisessa esimerkiksi rahoittajan roolissa. 

OKM: ”…näissähän on monessa hirveen isossa osassa joko niin, että me 

ollaan suoraan rahoitettu, niinku nyt esimerkiksi tätä Et ole yksin -palve-

lua tai sitten me ollaan oltu paitsi rahoittamassa niin sitten mukana järjes-

tämässä näitä työpajoja.” 

Et ole yksin -palvelu on Väestöliiton valtakunnallinen, yhdessä urheilukentän toimijoiden 

kanssa luotu palvelu, jonka tavoitteena on vähentää niin kiusaamisen, seksuaalisen häi-

rinnän kuin muunkinlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa (Väestöliitto 2021) ja se 

nousi esille kaikkien haastateltujen toimesta konkreettisena tapana, jolla tavoitteeseen py-

ritään pääsemään. Myös jotkut muut hankkeet olivat osalle tuttuja, kuten Folkhälsanin ja 

Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteiset projektit aiheen tiimoilta. 

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta julkisen toimijan rooli toimeen-

panossa on ennen kaikkea jakaa informaatiota ja ohjausta ja toimeenpanosuunnitelmassa 

esitettyjen ohjeiden ja koulutuksen laatiminen oli urheilutoimijoiden tehtävä. Kolmannen 

sektorin toimijoita edustavien lajiliittojen näkemys kiusaamisen ja häirinnän vähentä-

miseksi tehtävästä keinoista liittyi niin ikään tiedottamiseen. Tiedottaminen nähtiin kes-

keisenä toimena, jotta laajempi tietoisuus kiusaamisen ja häirinnän teemoista ja ilmene-

mismuodoista voi syntyä. Jatkuvan tiedottamisen seurauksena aiheiden ajateltiin pysyvän 

seurojen ja niissä toimivien henkilöiden mielessä, jolla olisi positiivisia vaikutuksia myös 

heidän toimintaansa. 

Lajiliitto 1: ”Ja niinku tää tiedon jakaminen tietysti on tosi tärkeetä. 

Meillä on hienot nettisivut, paljon dataa, mut täähän ei valu itsestään 

sinne. Me tiedetään se itekin, miten viestiminen on tosi vaikeeta, et sä voit 

tehdä vaik kuinka hienoa viestintää, mut se pitää saada valumaan sinne 

ihmisille. Ja tässä meillä on otettu tällaista koulusta ja tiedon jakamista.” 

Toisena keskeisenä keinona nähtiin tiedottamisen lisäksi seurojen sekä valmentajien ja 

ohjaajien kouluttaminen. Osassa lajiliitoista koettiin keskeiseksi kouluttajien 
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kouluttaminen tai seuratoimijoiden kouluttaminen, jotka voisivat sitten viedä tietoaan 

eteenpäin joko koulutettavilleen tai sitten muille seuratoimijoille. Sen lisäksi osassa laji-

liitoista pidettiin tärkeänä tuoda teemat suoraan valmentajien koulutukseen. Kiusaamisen 

ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseen tähtäävä koulutus voitaisiin esimerkiksi tehdä 

toiminnan edellytykseksi lajeissa, joissa valmentaja tarvitsee lisenssin toimiakseen val-

mentajana. 

Lajiliitto 2: ”Ja mun mielestä lajiliiton tehtävä on sitten levittää sitä eteen-

päin ja järjestää niitä koulutuksia. Ja tota, kun eihän niitä voi ketään pa-

kottaa sinne, mut että sit miettii sitä, et kuuluisko tämmönen koulutus esi-

merkiksi siihen että, jotta sä saat lisenssin, niin sun täytyy niin kuin suorit-

taa nää.” 

Kaikki haastateltavat siis jakoivat näkemykset siitä, millaisin toimin kiusaamisen ja sek-

suaalisen häirinnän vähentämiseen tulisi tähdätä. Haastatteluissa esille nousseet keinot 

tiedottaminen ja kouluttaminen ovat myös ne toimet, joita toimenpidesuunnitelmassa esi-

tettiin tavoitteen saavuttamiseksi. Näin ollen voidaan todeta, ettei merkittävää konfliktia 

ole tässä tapauksessa havaittavissa. 

 

5.5  Vastuu 
 

Aiempi tutkimus on osoittanut, että urheilutoimintaan liitettyjen tavoitteiden implemen-

toinnille on tyypillistä, että niiden toteutuksesta siirretään vastuuta organisaatiotasolta 

seuraavalle niin, että lopulta implementointivastuu saattaa jäädä yksittäisen seuratoimijan 

vastuulle (esim. Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015; Magrath ja Stott 2019). Vastuulla 

viitataankin tässä tutkimuksessa siihen, esiintyykö vastaavanlaista vastuun siirtämistä ta-

voitteen ja sen saavuttamiseksi asetettujen keinojen toteuttamisesta Väkivallaton lapsuus 

-toimenpidesuunnitelman toteuttamisen kohdalla. 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa esitetyssä tavoitteessa todetaan, että ur-

heiluseurojen ja muuta ohjattua liikuntaharrastustoimintaa järjestävien tahojen tulee ottaa 

käyttöön ohjeet kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön ja että näiden ohjeiden tulisi 

sisältää muun muassa ohjaajien ja valmentajien kouluttamisen niin, että heillä on työka-

luja tunnistaa epäasiallisen käytöksen tilanteita ja puuttua niihin. Kuten aiemmin jo on 
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mainittu, toimenpidesuunnitelmassa ei olla kuitenkaan nimetty, kenen tehtävä näiden oh-

jeiden luominen ja valmentajien ja ohjaajien kouluttaminen on. 

Lajiliitot tunnistivat hyvin yhteiskunnallisen vastuunsa lasten liikuttajina. Seuratoimin-

taan osallistuukin lähes joka kolmas suomalainen jossain roolissa ja seuroissa liikutetaan 

päivittäin tuhansia lapsia (olympiakomitea 2021; Kokko ja Martin 2018). Kiusaamisen ja 

häirinnän teemat koettiin tärkeinä ja lajiliitoissa koettiin, että lajiliitoilla ja niiden alla 

toimivilla seuroilla on vastuu edistää myös näitä teemoja omassa työssään, jotta seuratoi-

mintaan osallistuvilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus turvalliseen harrastukseen. 

Sekä THL:n että opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta päävastuutahoksi nimetyn 

julkisen sektorin toimijan opetus- ja kulttuuriministeriön pääasiallinen tehtävä tavoitteen 

toteuttamisessa on informaatio-ohjauksellinen eli muiden toimijoiden tiedottaminen ta-

voitteesta ja sen toteuttamisesta. 

THL: ”…siinä on tällainen informaatio-ohjaus tyyppisesti se asia, että se 

tehtäisiin tiedoksi tän ensisijaisen vastuutahon kautta, että tämmönen 

suunnitelma on olemassa. Ja nyt kun tää toimeenpanosuunnitelma julkais-

taan, niin ajatus on siinä myös, että siitä menisi tieto sitten näitten ensisi-

jaisten vastuutahojen kautta toimijoille, että huomaattehan, että on täm-

möinen.” 

Kun kysyttiin, kenen vastuulla ohjeiden laatiminen ja koulutuksen järjestäminen on, oli 

vastaus selkeä.  Opetus- ja kulttuuriministeriö painotti informaation jakamisen tärkeyttä. 

Sen avulla teemaa voidaan nostaa osaksi laajempaa keskustelua ja informaatio-ohjauksen 

kautta esimerkiksi aluejärjestöillä pitäisi olla valmiudet kouluttaa kaikkia toimijoita. Mi-

nisteriö on ollut myös mukana esimerkiksi luomassa olympiakomitean kanssa vastuulli-

suuskokonaisuutta ja siihen liittyvää koulutusta, mutta lajiliittojen tulisi kuitenkin huo-

lehtia siitä, että heidän koulutuksissaan on vastuullisuuspaketti mukana. Ministeriön vas-

tauksissa tuotiin myös esille seurojen vastuu työnantajina varmistaa, että heidän työnte-

kijänsä ovat tietoisia kaikista toimintaan liittyvistä säännöistä. THL:n näkemyksenkin 

mukaan vastuu ohjeiden ja koulutuksen järjestämisestä kuuluu muille kuin julkisen tahon 

edustajille. 

THL: ”No, sehän on heidän itsensä. Et hehän on itsenäisiä toimijoita, et 

eihän me voida sanella kenenkään, et sit on olemassa esimerkiksi 

SUEK:lla (Suomen urheilun eettinen keskus) on tietyt laaditut ohjeet, et 
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kyllähän tavallaan näitten, ketkä ovat tässä asiassa sisällä ja perehty-

neitä” 

Lajiliittojen vastauksissa näkyi hieman hajontaa. Kaikki lajiliitot tunnistivat vastuun jon-

kinlaisen aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja tarjoamisesta. Eroja kuitenkin 

syntyi siinä, nähtiinkö ohjeistusten luominen ja koulutuksen järjestäminen ensisijaisesti 

lajiliiton vastuuna vai seurojen tehtävänä. Yksi lajiliitoista koki, että vastuu ohjeistuksen 

ja koulutuksen luomisesta on ensisijaisesti heidän. 

Lajiliitto 2: ”No, kyllä mun mielestä lajiliitolla täytyis olla aika iso vastuu. 

Et lajiliitolle täytyis saada ensiks viesti sieltä jostakin, mistä se nyt sitten 

tuleekaan. Ja mun mielestä lajiliiton tehtävä on sitten levittää sitä eteenpäin 

ja järjestää niitä koulutuksia.” 

Muut lajiliitot pitivät lajiliiton tehtävää ensisijaisesti seurojen tiedottamisena ja tietoisuu-

den lisäämisenä, jotta seurat työnantajina osaisivat luoda tavoitteen mukaiset pelisäännöt 

työntekijöilleen sekä muille seuratoimijoille. On kuitenkin hyvä huomata, että kaikki 

Suomessa toimivat seurat eivät ole työnantajia, vaan mukaan mahtuu myös täysin vapaa-

ehtoisvoimin toimivia seuroja. Lajiliitot kokivat roolinsa pitkälti samanlaisena informaa-

tio-ohjaajina kuin opetus- ja kulttuuriministeriö sillä poikkeuksella, että kaikki lajiliitot 

kokivat jonkinlaisen aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestämisen kuuluvan heidän teh-

täviinsä. Kun vastuu nähtiin ensisijaisesti olevan seuroilla, ajateltiin lajiliittojen toimivan 

koulutuksen mahdollistajina, johon seuratoimiojita sekä valmentajia ja ohjaajia voidaan 

seurojen toimesta ohjata. 

Lajiliitto 4: ”Niin mun mielestä siinä liiton tehtävä on tarjota seuroille niitä 

väyliä, et seurat voi itse tavallaan siellä omassa, ne voi pitää valkkupalave-

reita ja keskustella näistä asioista ja me voidaan tarjota tiettyjä keissejä, et 

pohtikaa vaikka näitä. Mut sit myös se, että liitto tarjoaa sit ihan koulu-

tusta.” 

Vastauksissa korostui myös yksilön vastuu ja se näkyi kaikkien haastatteluiden vastauk-

sissa. Lajiliitto 2, joka piti ohjeistuksen ja koulutuksen tarjoamista ensisijaisesti lajiliiton 

tehtävänä, piti koulutusta tärkeänä myös sen takia, että koulutuksen käytyään valmentaja 

tai ohjaaja olisi tietoinen siitä, että on viimekädessä itse vastuussa siitä, miten toimii ja 

puhuu. Muiden lajiliittojen kohdalla vastuun ajateltiin olevan ennen kaikkea yksilöllä, ja 

seuratason linkittyvän tähän yksilön vastuuseen. 
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 Lajiliitto 1: ”Koska mun mielestä se on mun oma, niinku mun omalla vas-

tuulla. Eli jokaisen omalla vastuulla. Mut mä tiedän, että tää on taas naii-

visti ajateltu, että jokainen valmentaja ja urheilija sen ottais, jokainen val-

mentaja ottais sen niinku onkeensa. Ensisijaisesti se on sen työnantajan, sen 

seuran vastuulla.” 

Vastuuseen liittyneistä vastauksista oli huomattavissa kaksi eri tasoa. Tutkimuksen kan-

nalta tärkeää oli pyrkiä selvittämään, kenen tehtäväksi ja vastuuksi ohjeiden luominen ja 

koulutuksen järjestäminen nähtiin. Koska toimenpidesuunnitelmassa asetetun tavoitteen 

toteutuminen, eli kiusaamisen ja häirinnän vähentäminen, nivoutuu voimakkaasti yksilön 

toimintaan, oli vastauksissa tiiviisti esillä myös henkilökohtainen vastuu toimia oikein. 

Tämä vastuun taso myös korostui osassa lajiliittojen vastauksista heidän nähdessään, että 

vastuu tarkastelussa olevan tavoitteen toteutumisesta on ensisijaisesti yksilöllä ja että yk-

silö ei voi sitä myöskään paeta. Seuran, tai muun toimijan vastuu nähtiin tulevan vasta 

toissijaisena. 

”Lajiliitto 3: ”No siis, periaatteessa se on aina yksilön vastuulla, et jotenkin 

mä niinku nään, että se on yksilön vastuulla mut sit kyl seuraavaks se on 

must seuran.” 

On tärkeä tunnistaa tässä tutkimuksessa tarkastelussa olevan tavoitteen toteutumisen kan-

nalta korostunut yksilön toiminnan rooli moraalisena velvoitteena toimia oikein. Häirintä 

liittyen esimerkiksi henkilön ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai muu-

hun henkilöön liittyvän syyn perusteella on myös yhdenvertaisuuslain 8 ja 14 pykälissä  

kielletty (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Kun puhutaan kiusaamisesta, seksuaalisesta 

häirinnästä ja väkivallasta ylipäänsä on yksilön vastuu tavoitteen implementoinnin toteu-

tumisesta erilainen kuin esimerkiksi Fahlén ym. (2015) tutkimuksessa, jossa tutkittiin hal-

lituksen rahoittamaa ohjelmaa, jonka tavoitteena oli madaltaa ohjattuun liikuntaan urhei-

luun osallistumisen kynnystä erilaisin ohjelmin. Toisaalta Magrathin ja Stottin (2019) tut-

kimus käsitteli homofobiaa ja sen ilmenemistä jalkapallossa, homofobisen toiminnan ol-

lessa yksilön toimintana verrattavissa Suomen lainsäädännön näkökulmasta kiusaami-

seen tai häirintään. 

Vaikka yksilöllä on moraalinen sekä laillinen velvollisuus toimia esimerkiksi yhdenver-

taisuuslaissa esitetyllä tavalla ja häirintä on laissa nimettyjen henkilöön liittyvien syiden 

perusteella laitonta ja siten vastauksissa esille noussut yksilön vastuu tavoitteen 
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saavuttamiseksi on perusteltua, ei voida vastuun siirtämisen kysymystä ohittaa tähän ve-

doten. Keskiössä onkin vastuu tavoitteen saavuttamisesta ja ennen kaikkea sen saavutta-

miseksi asetettujen keinojen toteuttamisesta. 

Saatujen vastausten perusteella toimenpidesuunnitelmassa nimetty ehdotus ohjeiden ja 

sen sisältämän koulutuksen toteuttamisesta kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseksi ei 

ole julkisia toimijoita edustavien THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien mu-

kaan julkisen toimijan tehtävä. Heidän nähdäkseen vastuu koulutuksen järjestämisestä ja 

tarkempien ohjeiden luomisesta on toimijoilla itsellään julkishallinnon tarjotessa infor-

maatio-ohjausta aiheen tiimoilta. Lajiliitoista vain yksi nimesi näiden ohjeiden ja koulu-

tuksen järjestämisen ensisijaisesti heidän tehtäväkseen, kun taas loput kolme lajiliittoa 

nimesivät seurat tai seuroissa toimivat yksilöt tahoiksi, joilla ensisijainen vastuu on. 

Aiemmissa tutkimuksissa esiintynyttä vastuun siirtämistä toimijalta ja toiminnan tasolta 

seuraavalle on tämänkin tutkimuksen kohdalla siis havaittavissa. 

 

5.6  Valvonta ja tilivelvollisuus 

 
Valvonnan ja tilivelvollisuuden teemat liittyvät kolmannen sektorin organisaatioiden roo-

liin implementoijina sekä implementoinnin toteuttamiseen liittyvään tilivelvollisuuteen. 

Tutkimuksessa selvitetään, ovatko lajiliitot tilivelvollisia kiusaamisen ja häirinnän vähen-

tämiseen tähtäävistä toimistaan, mitä keinoja kolmannen sektorin toimijoille tavoitteita 

asettaneilla julkisen sektorin toimijoilla on tosiasiallisesti varmistaa, että tavoite toteutuu 

heidän toivomallaan tavalla. Tässä luvussa siis analysoidaan kolmannen sektorin toimi-

joiden tilivelvollisuutta, julkisilta toimijoilta löytyviä valvonnan keinoja sekä miten ta-

voitteet ja niiden mahdollinen valvonta näyttäytyy ja koetaan lajiliitoissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa tässä tapauksessa tarkastelussa olevan tavoitteen ja 

sen toimeenpanoehdotuksen päävastuutahoa. Ministeriöllä on yleisesti ottaen kolme toi-

mintaan ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseen liittyvää valvonnan keinoa, joita ovat jo 

aiemmin mainittu informaatio-ohjaus, lainsäädäntö sekä rahoitus. Ministeriö myöntää 

yleisavustusta ja seuratukea tietyin perustein, johon kuuluu myös olympiakomitean 

kanssa yhdessä luotu vastuullisuuskriteeristö. Vastuullisuuskriteeristö kattaa muun mu-

assa tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka vaaditaan kaikilta yleisavustusta 

saavilta järjestöiltä. Rahoituksen saaneet toimijat ovat velvoitettuja tekemään ja toimitta-

maan raportin, jossa kuvataan, mitä saadulla rahoituksella on saatu aikaiseksi. 
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OKM: ”käytössä olevat keinothan ministeriölle, niin niitähän on kolme. 

Informaatio-ohjaus, resurssiohjaus ja sitte tietysti lait.” 

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetty tavoite kiusaamisen ja häirinnän vähenemisestä oh-

jatussa harrastustoiminnasta ei ole säädöspohjainen, eli siinä ei ole suoraa laillista vel-

voittavuutta. Tästä seuraa se, että seurantakeinojen on oltava pehmeämpiä ja asiaa lähes-

tytään tavoitteen toisessa toimenpide-ehdotuksessa linjatun säännöllisten kansallisten tut-

kimusten kautta, joilla kartoitetaan tilanteen kehittymistä. THL tekee myös projektin ai-

kana väliarvioinnin sekä loppuraportin, joiden avulla pyritään seuraamaan toimenpide-

suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista. 

THL: ”…tämmönen kansallinen suositustoimenpide, tavote, mikä on ase-

tettu, niin seurantakeinothan on pehmeempiä, koska siinä ei ole sit lakisää-

teinen velvote takana, niin sitä voidaan sitä arviointityötä tehdä yhdessä ja 

tavallaan seurata miten se etenee…” 

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan painottaa valvonnankin näkökulmasta tiedotta-

misen ja informaatio-ohjauksen merkitystä. Ministeriön tekemän informoinnin ja tiedot-

tamisen kautta pyritään vaikuttamaan urheilutoimijoiden tietoisuuteen aiheesta ja siten 

heidän toimintaansa. Ministeriöllä ei ole mahdollisuutta tavoittaa jokaista seuratoimijaa 

ja suoraan vaikuttaa heidän toimintaansa, eikä toisaalta esimerkiksi asettaa sanktioita tai 

vaatia selvityksiä muusta kuin rahoitusta myönnetyistä asioista. Tämän tutkimuksen te-

koajankohtana kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseen tähtäävät toimet ei-

vät olleet osana ministeriön myöntämän rahoituksen ehdoissa, eivätkä lajiliitot siten 

myöskään ole tavoitteeseen tähtäävistä toimistaan julkisille toimijoille tilivelvollisia. Toi-

menpidesuunnitelmassa kuitenkin todetaan, että kiusaamiseen ja häirintään voidaan osal-

taan puuttua kehittämällä valtionavustuksen kriteeristöä ja siten mahdollisesti myös vai-

kuttaa liittojen sääntöihin (Korpilahti ym. 2019, 264). 

Liitoissa koettiin julkisen tahon toimesta luodut tavoitteet pääsääntöisesti hyvinä ja tar-

peellisina, mutta mahdollinen tavoitteiden toteutumiseen liittyvä koettiin epäselväksi. 

Toisaalta tunnistettiin, että mikäli tavoitteen edistämiseksi asetetut keinot sidottaisiin liit-

tojen saamaan avustukseen, pitäisi rahoituksen ja siihen liittyvän raportoinnin kautta ta-

voitteen toteutumista myös valvoa käytännössä. Eräänlaista valvontaa ajateltiin voitavan 

liittää esimerkiksi olympiakomitean ylläpitämään tähtiseuratoimintaan, jolloin tähtiseu-

rastatuksen saamisen edellytyksenä olisi myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen 
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ja vähentämiseen seurassa tehtävä työ. Tällöin oltaisiin velvollisia pitämään kiinni kiu-

saamisen ja häirinnän vähentämiseen tähtäävistä kriteereistä osana tähtiseuramerkinnän 

myöntämistä. Kovin voimakasta valvontaa tai tilivelvollisuutta liittyen liittojen toimin-

taan ei kuitenkaan tunnistettu tai pidetty realistisena, eikä sitä myöskään toimintaan kai-

vattu. 

Lajiliitto 3: ”…toisaalta jos sitä alkaa tulee semmonen, et hirveesti asete-

taan ulkopuolelta tavotteita ja sitten niitä vielä valvotaan kovin tiiviisti ja 

sitten tullaan siihen, et ne ei kuitenkaan ole siinä keskiössä, minkä takia 

joku kolmannen sektorin toimija on olemassa…” 

Julkisen sektorin keinot kansalaistoimintaan liittyvien tavoitteiden toteutumisen valvon-

taan ovat siis edellä mainitut informaatio-ohjaus, lait ja rahoitus. Keinot ovat hyvin rajal-

liset huolimatta siitä, onko tavoite asetettu julkisen tahon toimesta vai ei, mikäli tavoite 

ei ole säädöspohjainen eli lakiin suoraan sidottu tai ole myönnettävän rahoituksen yhtenä 

myöntämisperusteena. Toimijoiden omilla intresseillä on korostunut merkitys tavoitteen 

saavuttamisessa etenkin, jos kyseessä on vapaaehtoisseura, jolla ei ole esimerkiksi työn-

antajan rooliin liittyviä vastuita, joihin nämä tutkimuksen kannalta keskeiset teemat voi-

taisiin sitoa. Kolmannen sektorin toimijat ovatkin tilivelvollisia toiminnastaan julkisille 

toimijoille vain, jos toiminnan taustalla on esimerkiksi tietyin perusten myönnettyä rahoi-

tusta tai toimintaa ohjaava säädös. Muissa tapauksissa tilivelvollisuutta ei ole, eikä julki-

silla toimijoilta löydy keinoja kolmannen sektorin toimintaan puuttumiseen. 

OKM: ”Niin me ei niinku, ei ole se sellaista, että valtio voisi tällaista va-

paata kansalaistoimintaa niinku pitää sillä tavalla näpeissään, että me saa-

tais niitä siihen, niinku sen enempään vastuuseen.” 

 

5.7  Yhteenveto tuloksista 
 

Tässä luvussa on analysoitu haastatteluaineistoa ja peilattu sitä Väkivallaton lapsuus -

toimenpidesuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen kiusaamisen ja seksuaalisen häirin-

nän vähenemisestä ohjatussa harrastustoiminnassa sekä kahteen sen saavuttamiseksi luo-

tuun toimenpide-ehdotukseen. Aineistoa analysoitiin neljän teeman ympäriltä, jotka ovat 

Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -mallista otetut epäselvyyden ja konfliktin koke-

mukset, aiemmista tutkimuksista noussut vastuu ja sen siirtyminen 
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implementointiprosessissa sekä lajiliittojen tilivelvollisuus ja julkisten toimijoiden keinot 

valvoa implementoinnin toteutumista. Tulokset on myös esitelty taulukossa 5.7: Yhteen-

veto tuloksista. 

Tutkimuksen teoreettiseen malliin liittyneiden epäselvyyden ja konfliktin kokemusten 

analysointi paljastivat, että tarkastelussa olevan tavoitteeseen ja sen saavuttamisen kei-

noihin liittyi korkeaa epäselvyyttä. Epäselvyys liittyi niin asetettuun tavoitteeseen, sen 

saavuttamiseksi asetettuihin keinoihin kuin lajiliiton ja muiden toimijoiden rooleihin. La-

jiliitoissa ei tiedetty keneltä tiedon olisi pitänyt tulla, mihin toimintasektoriin tavoite si-

sältyy ja mikä heidän roolinsa prosessissa tulisi olla. Koettu konflikti sen sijaan oli mata-

laa. Lajiliitoissa oltiin myötämielisiä julkisen sektorin toimijoiden asettamien tavoitteiden 

suhteen, joskin niihin liittyi ajoittaista turhautumista. Tästä tavoitteesta kuultuaan pitivät 

lajiliittojen edustajat sitä hyvänä. He myös olivat yhtä mieltä siitä, millä keinoin kiusaa-

misen ja häirinnän kokemusten vähentämiseen kannattaisi pyrkiä. 

Vastuu tavoitteen saavuttamisesta ja sen eteen tehtävästä työstä oli myös epäselvää eri 

toimijoiden välillä. Toimenpidesuunnitelmassa ei olla nimetty kenen ohjeistuksen laati-

misesta tulee vastata tai kenen tarjota valmentajille ja ohjaajille suunnattua koulutusta. 

THL ja OKM molemmat kokivat julkisen sektorin toimijoiden roolin tiedottamisena ja 

tarkemman ohjeistuksen ja koulutuksen laatimisen kuuluvan urheilutoimijoille itselleen. 

Lajiliitoista yhdessä koettiin, että ohjeistuksen luominen ja koulutuksen tarjoaminen on 

pääasiassa lajiliiton tehtävä, kun kolmessa muussa liitossa päävastuuta tavoitteen toteut-

tamisesta nimettiin seurojen tai jopa yksittäisten seuratoimijoiden tehtäväksi. 

Viimeinen tarkasteltu aihe liittyi kolmannen sektorin toimijoiden tilivelvollisuuteen sekä 

tavoitteen asettaneen julkisen toimijan mahdollisuuksiin valvoa implementoinnin toteu-

tumista. Näitä tarkastelemalla pyrittiin selvittämään, millaisia keinoja julkisella toimijalla 

on valvoa sellaisen tavoitteen toteutumista, jonka implementointi tapahtuu kolmannen 

sektorin toimijoiden toimesta ja toisaalta, ovatko kolmannen sektorin toimijat toiminnas-

taan tilivelvollisia ja siten mahdollinen valvonta perusteltua. Ministeriön valvontakeinot 

ovat informaatio-ohjaus, lainsäädäntö sekä rahoitukseen liitetyt myöntämisperusteet. 

THL:n, joka toimii toimenpidesuunnitelman koordinoijana, keinot valvoa tavoitteen to-

teutumista liittyy sen tekemiin tavoitteiden toteutumista arvioiviin tutkimuksiin. Kiusaa-

misen ja häirinnän kokemusten esiintyvyyttä on tarkoitus myös toimenpidesuunnitelman 

mukaan kartoittaa säännöllisillä, valtakunnallisilla tutkimuksilla. Liitot eivät tunnistaneet 
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toimintaansa kohdistuvaa valvontaa. Lajiliitoilla ei myöskään ole tilivelvollisuutta kiu-

saamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämiseen tähtäävään työhön liittyen tutkimuk-

sen tekoajankohtana, sillä tavoitetta ei oltu sidottu lakiin tai rahoituksen myöntämisen 

perusteisiin.  

 

Taulukko 5.7: Yhteenveto tuloksista  

Epäselvyys Korkea 

Konflikti Matala 

Vastuu Vastuun siirtämistä ilmenee implemen-

tointiketjussa seuraaville tasoille. 

Valvonta ja tilivelvollisuus Lajiliitot eivät ole kiusaamisen ja häirin-

nän vähentämiseen tähtäävistä toimistaan 

tilivelvollisia julkisille toimijoille. Julkis-

ten toimijoiden valvonnan keinot ovat ra-

jalliset 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen rooli kolmannen sektorin toimi-

joille annetaan julkishallinnon asettamissa urheilu- ja liikuntatoimintaan liitetyissä tavoit-

teissa, onnistuuko implementointi tällöin ja mikäli implementointikuiluja syntyy, mikä 

niitä voi selittää. Tutkimuksessa selvitettiin myös, siirtyykö implementointivastuu toimi-

jalta ja toiminnan tasolta seuraavalle, ovatko lajiliitot kiusaamisen ja häirinnän vähentä-

miseen tähtäävistä toimistaan tilivelvollisia julkisille toimijoille sekä millaisia keinoja ta-

voitteen asettaneella julkishallinnollisella toimijalla on valvoa tavoitteen toteutumista. 

Tutkimus on toteutettu keskittymällä 2019 julkaistuun Väkivallaton lapsuus -toimenpi-

desuunnitelmaan ja siinä esitettyyn tavoitteeseen kiusaamisen ja häirinnän kokemusten 

vähenemisestä ohjatussa harrastustoiminnassa. Tavoitteen toteutumiseksi toimenpide-

suunnitelmassa esitetään kaksi toimenpide-ehdotusta. Niistä ensimmäisessä esitetään, 

että urheiluseurojen ja muuta ohjattua harrastustoimintaa järjestävien tahojen on otettava 

käyttöön ohjeet kiusaamisen, häirinnän ja loukkaavan kohtelun vastaiseen työhön ja että 

nämä ohjeet sisältävät muun muassa valmentajien ja ohjaajien kouluttamisen. Toinen toi-

menpide-ehdotus liittyy tavoitteen toteutumisen seuraamiseen valtakunnallisten tutki-

musten avulla, mutta sen toteutumisen suhteen ei kolmannen sektorin toimijoille olla toi-

menpidesuunnitelmassa annettu vastuutahon roolia. 

Tutkimuksen alussa tehty tilannekartoitus Marinin ja tämän edeltäjän Rinteen hallitus-

kausilla tehtyihin lapsiin ja nuoriin kohdistettuihin urheilu- ja liikuntapoliittisiin tavoit-

teisiin paljasti, että julkishallinnon taholta asetetaan vähän sellaisia tavoitteita, joiden im-

plementoinnissa kolmannen sektorin toimijoille nimetään suoraan implementointivas-

tuuta. Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassakin päävastuutahoksi on nimetty 

opetus- ja kulttuuriministeriö. THL:n edustajan haastattelussa ilmeni, ettei järjestö voi 

olla implementoinnin päävastuutahona, vaan vastuun on oltava valtionhallinnon taholla. 

Syyksi nimettiin esimerkiksi toimeenpanoprosessiin mahdollisesti liittyvät rahoitukselli-

set asiat. 

Toimenpidesuunnitelmassa asetettu tavoite ei ole säädöspohjainen tai sidottu rahoituksen 

myöntämisen perusteisiin. Niinpä lajiliitot eivät ole kiusaamisen ja häirinnän vähentämi-

seen tähtäävistä toimistaan tilivelvollisia, eikä tavoitteen toteutumista voida siksi valvoa 

tai vaatia julkisten toimijoiden toimesta toteutettavaksi, kuten THL:n ja OKM:n 



52 
 

edustajien haastattelut paljastivat. Käytössä olevat valvonnan keinot julkisella toimijalla, 

kuten ministeriöllä tai THL:n kaltaisella asiantuntijaorganisaatiolla, ovat vähäisiä. Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön käytössä olevat keinot valvoa implementointia ovat lait, ra-

hoitus sekä informaatio-ohjaus.  

Kuten Billis (2010) toteaa, osallistuvat kolmannen sektorin organisaatiot yhä enenevissä 

määrin myös perinteisesti julkiselle sektorille miellettyjen tehtävien toteuttamiseen. Esi-

merkiksi perinteisesti täysin vapaaehtoistoiminnan kentälle kuuluneet urheiluseurat ovat 

yhtä useammin myös työnantajia, mikä on tyypillinen hybridisaation piirre (Billis 2010, 

25-26). Kiinnostavaa on kuitenkin se, että tämänkin tavoitteen kaltaisia tavoitteita asete-

taan, kun kolmannen sektoreita ei voida asettaa päävastuuseen tai välttämättä millään ta-

valla sitouttaa tavoitteen toteuttamiseen tai toivotun kaltaiseen implementointiin. Kiusaa-

miseen ja häirintään liittyvä toiminta tapahtuu kuitenkin kolmannen sektorin toiminnan 

kentällä ruohonjuuritasolla asti ja Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa esite-

tyllä tavoitteella pyritään puuttumaan nimenomaan käytännön arjessa tapahtuvaan kiu-

saamiseen, seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Toisaalta tavoitteita, 

joissa kolmannelle sektorille nimetään implementointivastuuta ei olla juurikaan asetettu, 

kuten tilannekartoituksesta tuli ilmi.  

Aineiston analyysi osoitti, että keskiössä olevan tavoitteen osalta epäselvyys oli suurta, 

mutta konflikti matalaa. Matlandin (1995) mukaan konflikti ja epäselvyys korreloivat 

usein negatiivisesti, eli kun konflikti on suuri, epäselvyys on matala ja päinvastoin (Mat-

land 1995, 158). Niin on myös tässä tapauksessa. Kyse on tällöin kokeellisesta imple-

mentoinnista, eli erinäisiä implementointikuiluja saattaa syntyä. Howard ym. (2010) tut-

kimuksessa huomattiin, että kokeellista implementointia esiintyi erityisesti implemen-

tointiketjun loppupäässä ja sen esiintymiseen vaikuttaneen erityisesti aiheesta saatu oh-

jeistus (Howard, Wrobel ja Nitta 2010, 939). Puutteellinen ohjeistus voi johtaa mallin 

mukaan korkeaan epäselvyyteen, kuten tämän tutkimuksenkin kohdalla huomattiin. Ko-

keellisessa implementoinnissa lopputulokseen vaikuttaakin erityisesti se, mitkä toimijat 

ovat implementoinnissa aktiivisimpia ja eniten osallisina. Tällöin ympäristön olosuhteet 

hallitsevat implementointiprosessia ja lopputulokset riippuvat voimakkaasti toimijoista ja 

heidän resursseistaan. Niinpä todennäköisesti implementoinnin toteutukset vaihtelevat 

keskenään ja variaatioiden joukko voi olla laaja. (Matland 1995, 165-166.) 



53 
 

Kokeellinen implementointi näkyy myös tämän tutkimuksen tapauksessa hyvin selkeästi. 

Kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseen ja ehkäisyyn tähtäävä työ on aloitettu osassa 

lajiliitoissa jo ennen toimenpidesuunnitelman alkua, ja kuten opetus- ja kulttuuriministe-

riöstä todettiin, ovat lajiliitot hyvin eri vaiheissa tätä työtä. Toimenpidesuunnitelma ja 

siinä asetettu tavoite toimenpanoehdotuksineen eivät itsessään olleet ainakaan tutkimuk-

sen teon ajankohtana kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävän 

työn sytykkeenä, vaan työtä oli tehty siitä riippumatta. Kaikki lajiliitot olivat mukana Et 

ole yksin -palvelussa ja se oli esillä liittojen kotisivuilla, mutta muuten toiminnassa oli 

selkeitäkin eroja. Osassa haastatelluista lajiliitoista häirinnän ja kiusaamisen vastainen 

työ oli aloitettu jo ennen toimenpidesuunnitelman julkaisua, kun taas osassa työ oli vielä 

alkumetreillä. 

Kaikkien toimijoiden haastatteluista oli havaittavissa epäselvyyttä liittyen siihen, kenen 

valmentajille ja ohjaajille suunnattava ohjeistuksen ja koulutuksen tulisi järjestää. Vies-

tinnän merkitys on noussut esiin myös aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Fahrner ja 

Klenk (2018) toteavat, että organisaatiotasoja halkovien viestintäkanavien puuttuminen 

vaikuttaa haitallisesti implementoinnin hallintaan.   Epäselvyys-konflikti -mallin mukaan 

puolestaan niin pitkään, kun tavoite ja sen saavuttamisen keinot jäävät toimijoille epäsel-

viksi, näkyy toteutuksessa myös eroja. Joten jos kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän 

kokemuksien vähenemistä halutaan todella tavoitella niin, että toteutus tapahtuu yhden-

mukaisesti eri lajiliitoissa ja lopulta myös niiden alla toimivissa seuroissa, tulisi mallin 

mukaan määrittää selkeästi myös se, kenen vastuulla on tehdä mitäkin. Jos roolitus ja 

keinot tavoitteen saavuttamiseksi jäävät epäselväksi, on implementoinnin käytännön to-

teutuksissakin epäselvyys-konflikti -mallin mukaan eroja. Myös Engster (2020, 626) to-

teaa, että mitä enemmän ruohonjuuritason toimijoilla on liikkumavaraa politiikkatoimien 

tai linjausten tulkinnassa ja implementoinnissa, sitä todennäköisemmin puolueellisuus tai 

omat intressit vaikuttavat niiden hallintaan. 

Implementointivastuun ja sen mahdollisen siirtymisen tarkastelu paljasti, että vastuuta 

implementoinnin toteuttamisesta ja sen eri vaiheista siirtyi tai sitä pyrittiin siirtämään or-

ganisaatiotasolta seuraavalla. Tulos tukee aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia 

(Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015; Magrath ja Stott 2019). Vastuuta siirrettiin päävas-

tuutaholta OKM:stä sekä THL:stä urheilutoimijoille ja lajiliittojen suunnalta eteenpäin 

seuroille riippumatta siitä, onko seuralla työnantajavastuuta vai ei, ja jopa seuroissa 
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toimiville yksilöille. Kuten analyysivaiheessa on todettu, ei Väkivallaton lapsuus -toi-

menpidesuunnitelmassa olla nimetty tarkemmin esimerkiksi eri vastuutahojen rooleja, jo-

ten implementoinnin toteuttaminen jättää tulkinnan varaa. Taipumus vastuun siirtämiselle 

voisikin mahdollisesti olla yhteydessä korkeaan epäselvyyden tasoon. Kun tavoite ja sen 

saavuttamisen keinot sekä keinojen toteutumisen vaativa roolitus ovat epäselvät, saate-

taan vastuutakin siirtää herkemmin kuin tapauksissa, joissa epäselvyys on matalaa. 

Johtopäätöksinä voidaankin todeta, että tutkimuksessa on saatu aiempien tutkimusten tu-

loksia tukevia tutkimustuloksia. Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -malli osoittautui 

myös erittäin toimivaksi teoriaksi implementoinnin toteutumisen ja sen mahdollisten kui-

lujen tutkimiseen. 

6.1 Tutkimuksen rajoitteet 
 

Tutkimuksen toteuttamiseen liittyy muutamia rajoitteita, jotka on hyvä huomioida tutki-

musta ja sen tuloksia tarkasteltaessa. Keskeisimmät haasteet liittyvät tutkimuksen toteut-

tamisen ajankohtaan sekä tarkastelussa olleeseen aineistoon. Keväällä 2021 kun tätä tut-

kimusta on tehty, ollaan Väkivallaton lapsuus -toimeenpanosuunnitelman toteuttamisessa 

vielä alkumetreillä. On siis hyvin mahdollista, että esimerkiksi vuoden päästä, kun toi-

menpidesuunnitelman julkaisusta on aikaa, tilanne olisi ollut toinen ja siten myös tutki-

muksesta saadut tulokset voisivat erota tässä tutkimuksessa saaduista tuloksista. Tämä 

tutkimus kuvaakin hyvin toimenpidesuunnitelman implementoinnin tilaa alkukeväästä 

2021. 

Toinen haaste liittyy haastatteluaineistoon. Vaikka tutkimuksessa ei pyritty tulosten yleis-

tettävyyteen, olisi ollut eduksi saada lajiliittojen haastatteluja mahdollisimman erilaisista 

lajeista. Nyt haastatelluista kaksi, ovat tehneet systemaattisesti töitä kiusaamisen ja häi-

rinnän ehkäisemiseksi jo ennen toimenpidesuunnitelman julkaisua, mikä puolestaan voi 

vaikuttaa heidän näkemyksiinsä siitä, kuinka tärkeä tavoite on ja millä keinoin kiusaami-

sen ja häirinnän vastaista työtä tulisi tehdä. Näiden tekijöiden vaikutus tutkimustuloksiin 

on epäselvää ja on mahdollista, ettei monipuolisempi lajiliittojen kirjo olisi vaikuttanut 

tutkimuksessa saatuihin tuloksiin, mutta sen mahdollisuutta ei voida poissulkea. 
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6.2 Ehdotukset jatkotutkimukseen 
 

Tutkimusta tehtäessä sekä sen tuloksia tarkasteltaessa esiin nousi muutamia jatkoehdo-

tusaiheita. Ensinnäkin, kuten tutkimuksen rajoitteita pohdittaessa tuotiin esille, on Väki-

vallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman toteuttaminen vasta alkuvaiheessa. Voisikin 

olla hedelmällistä tehdä vastaava tutkimus toimenpidesuunnitelman toteuttamisvaiheen 

lopussa vuonna 2025 tai hieman sen jälkeen. Näin saataisiin selville ajankohdan mahdol-

liset vaikutukset toimenpidesuunnitelman implementoinnin toteuttamiseen. Tutkimuk-

sessa voitaisiin toisaalta keskittyä myös implementointiketjun loppupäähän ja tarkastella 

sitä, onko lajiliittojen toteuttamassa implementoinnissa eroja ja miten implementointi ja 

sen toteutus näkyvät ruohonjuuritasolla ja sen toimijoille. Toisin sanoen, voitaisiin tutkia 

implementoinnin toteutumista myöhemmin alemmilla tasoilla, eli ollaanko seuroissa tie-

toisia tavoitteesta ja sen toteutumiseksi tehdyistä toimista, ovatko seuratoimijat ja etenkin 

valmentajat ja ohjaajat tavoitteesta tietoisia sekä millaisia vaikutuksia toiminnan toteut-

tamiseen tavoitteen implementoinnilla on mahdollisesti ollut. Vai käykö tämän tavoitteen 

osalta kuten muun muassa May ym. (2013) tutkimus osoitti, eli valtaosan urheiluseuroista 

olevan tietämättömiä toimintaan liitetyistä tavoitteista.  

Kuten aiempi tutkimus on osoittanut (esim. Skille 2008; O’Gorman 2011; Stenling 2014; 

Fahlén, Eliasson ja Wickman 2015), tiedetään liikunta- ja urheilutoiminnassa tapahtu-

vasta implementoinnista yhä varsin vähän. Aihe on myös sellainen, jota Suomessa ei olla 

juurikaan tutkittu. Tämä tutkimus osoitti, että kolmannen sektorin toimijoille nimetään 

harvoin suoraa implementointivastuuta urheilun- ja liikunnan kentällä. Se tuskin kuiten-

kaan tarkoittaa sitä, ettei toimintaan asetettaisi koskaan julkishallinnon toimesta tavoit-

teita. Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisikin perehtyä urheilu- ja liikuntatoimin-

taan liitettyjen tavoitteiden implementointiin, vaikka kolmatta sektoria ei olisi suoraan 

nimetty implementoinnista vastaavaksi tahoksi, jos käytännön toteutus kuitenkin vaatii 

näiden toimijoiden panosta. 

Kolmas mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe liittyy vastuun siirtoon. Tämän tutkimuksen 

johtopäätöksissä pohditaan, liittyykö vastuun siirtäminen korkeaan epäselvyyden koke-

mukseen. Matlandin (1995) epäselvyys-konflikti -mallia ei ole sovellettu laajalti urheilu-

puolen implementointiin keskittyvissä tutkimuksissa. Esimerkiksi O’Gormanin (2011) 

tutkimuksessa, jossa mallia hyödynnettiin, ei kuitenkaan paneuduttu 
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implementointivastuun mahdolliseen siirtymiseen. Esimerkiksi Magrath ja Stottin (2019) 

tutkimuksessa, jossa todettiin vastuun siirtyneen ja implementoinnin osittain siten epäon-

nistuneen, todettiin tarkastelussa olleen Opening Doors and Joining In -kampanjan jää-

neen epäselväksi valtaosalle tutkimukseen osallistuneista tahoista. Kyseisessä tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan sovellettu Matlandin (1995) mallia. Voisikin olla hedelmällistä sel-

vittää, onko korkean epäselvyyden ja vastuun siirtämisen välillä yhteys. Vastaavaa tutki-

musta voitaisiin hyvin toteuttaa myös muissa kuin urheilu- ja liikuntapolitiikkaan liite-

tyissä yhteyksissä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla kolmannen sektorin merkitys on 

suuri ja järjestöt vastaavat yhä useammin monien palveluiden tuottamisesta (Wilson, La-

vis ja Guta 2012), joten epäselvyyden ja vastuun yhteyttä voisi hyvin tutkia myös sosiaali- 

ja terveysalan tutkimuskentällä. 
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LIITTEET 
 

LIITE: HAASTATTELURUNGOT 
 

THL 

• Mikä on THL:n rooli toimenpidesuunnitelman toimeenpanossa? 

• Mikä puolestaan on vastuutahojen rooli? 

• Millainen rooli lajiliitoilla on toimenpiteiden toteuttamisessa ja tavoitteiden saa-

vuttamisessa? 

• Missä vaiheessa vastuutahoja on kuultu tai tullaan kuulemaan? 

• Millainen vastaanotto tavoitteisiin liittyen on vastuutahojen osalta ollut? 

• Ovatko kaikki eri vastuutahot ilmaisseet sitoutuvansa tavoitteisiin? 

• Miten käytännössä näkyy, tai mitä se tarkoittaa, että ensisijaisina vastuutahoina 

tavoitteissa ovat OKM ja OPH, kun ohjattu harrastustoiminta käytännössä kui-

tenkin toimii lajiliittojen alaisuudessa? 

o Miten rooli eroaa muista vastuutahoista? 

• Toimenpide-ehdotuksessa 6 todetaan, että Urheiluseurojen ja muuta ohjattua lii-

kuntaharrastustoimintaa järjestävien tahojen tulee ottaa systemaattisesti käyt-

töön ohjeet loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön.  

o Kenen vastuulla ohjeiden laatiminen ja käyttöönotto on? 

• Mitä keinoja THL:llä tai muilla julkishallintoa edustavilla tahoilla on varmistaa, 

että implementointi tapahtuu niiden toivomalla tavalla ja asetetut tavoitteet saa-

vutetaan? Ts. muutosta oikeasti tapahtuu. 

 

OKM: 

• Millainen rooli OKM:llä on Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman oh-

jattuun harrastustoimintaan liitettyjen tavoitteen ja sen toimenpide-ehdotusten 

osalta ja erityisesti niiden implementoinnissa? 

• OKM on nimetty toimenpiteen 6 (Luku 9, tavoite 3) ensisijaiseksi vastuutahoksi. 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 

o Millä keinoin OKM pyrkii toimenpiteen toteuttamiseen ja tavoitteen saa-

vuttamiseen? 

o Miten OKM:n rooli eroaa muista vastuutahoista? 

o Millainen rooli esimerkiksi lajiliitoilla on OKM:n näkökulmasta? 
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• Mitkä ovat keskeisimmät OKM:n keinot tavoitteen saavuttamiseksi? 

• Tekeekö OKM yhteistyötä muiden ko. tavoitteen osalta vastuutahoksi nimetty-

jen tahojen kanssa? Jos, niin millaista? 

• Valvooko OKM tavoitteen saavuttamista? Jos, niin miten? 

o Valvooko OKM muita vastuutahoja? 

• Kenen vastuulla ohjeiden laatiminen ja niiden käyttöönotto on? Eli kuka vastaa 

siitä, että lasten ja nuorten kanssa toimivat valmentajat ja ohjaajat todella saavat 

ohjeistusta ja koulutusta aiheen tiimoilta? 

 

Lajiliitot: 

• Oletteko tietoisia, että ohjattuun harrastustoimintaan on liitetty STM:n toimesta 

tavoite kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämisestä? 

o Missä vaiheessa olette asiasta kuulleet ja onko asiasta viestitty mieles-

tänne selkeästi? 

• Tiedättekö, miten STM:n suunnitelmassa tähän tavoitteeseen tulisi päästä? 

• Onko tämä sellainen tavoite jonka eteen mielestänne tulee tehdä töitä/tehdäänkö 

sen eteen jo töitä? 

• Millä tavalla pyritte saavuttamaan tavoitteen/millä tavalla sitä pitäisi mieles-

tänne toteuttaa? 

• Kenen vastuulla on, että valmentajat ja ohjaajat saavat tarvitsemansa tiedon ja 

ohjeistuksen, jotta kiusaaminen ja häirintä voisi vähentyä? 

• Mitä mieltä yleisesti olette siitä, että julkinen sektori asettaa toimintaan liittyviä 

tavoitteita? 

• Miten tavoitteiden saavuttamista nähdäksesi valvotaan, vai valvotaanko? 

 


