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Kimmo Lind:
Toiminnanjohtajien rooli 
ammattimaisessa 
järjestötyössä



Alustuksen taustalla

• Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali-
ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, 
toimintaympäristön muutokset ja 
operatiivisen johdon toimijuus. 
Sosiologian väitöskirjan (Jyväskylän 
yliopisto) käsikirjoitus.

• Keskeisenä aineistona 24:n 
erikokoisen järjestön/yhdistyksen 
toiminnanjohtajan haastattelut



Alustuksen taustalla

• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
toimintaympäristön muutokset 
erityisesti 1990-luvulta lähtien: 
hybridisoitumisen kasvu

Palkkatyön voimakas kasvu, 
palvelutuotannon merkityksen kasvu, 
managerialismin kasvu, toiminnan 
ammattimaistumisen kasvu, johtamisen 
ja johtajuuden korostuminen. 



Alustuksen taustalla

• Palkatun johdon aseman 
korostuminen (Ruuskanen & Selander
& Anttila 2013)

• Palkatun johdon työn laajentuminen 
käytännön toimijasta ja järjestön 
sisäisestä toimijasta enenevästi 
järjestöstä ulospäin sidosryhmiin ja 
verkostoihin suuntautuvaksi 
(Heimonen 2019)



Alustuksen taustalla

• Järjestön toimijoiden näkökulmien 
erilaistuminen (Kreutzer & Jäger 2011; 
Ruuskanen ym. 2013):

Palkatut toimihenkilöt: toiminnan ja 
johtamisen rationaliteetti, työn 
organisointi, tehokkuus ja tuloksellisuus
Vapaaehtoiset: joustavuus, emootiot, 
vapaaehtoistoiminnan eetos



Alustuksen taustalla

• Selander 2018: 3. sektorin palkkatyön 
paradoksi: vapaaehtoistoiminnan 
logiikka mahdollistaa työn imua ja 
autonomiaa, mutta organisaatiokulttuuri 
ei tue riittävästi palkkatyön tekemistä

Tarvitaan selkeämpää johtamista ja työn 
organisointia. Tarvitaan myös järjestötyön 
vahvuuksien ja erityispiirteiden 
huomioimista.



Toiminnanjohtajan toimijuus

• Toimijuus=toiminnanjohtajien 
ymmärrys ja tulkinta erilaisista 
mahdollisuuksistaan ja strategioistaan 
toimia:

Odotusten, muodollisen aseman, 
pyrkimysten ym. muodostama 
neuvoteltava suhde. Keskeisin suhde 
järjestön sisällä tässä mielessä: suhde 
luottamusjohtoon.



Järjestöjohtajien kipuilu ja kamppailu 
keskeisissä suhteissa (Heimonen 2019)



Luottamus, työnjako ja 
vuorovaikutus

• Annettu, systeeminen vs. ansaittu 
luottamus: ”(M)eillä on 
luottamusjohto, joka niinkun on 
katsonu asiakseen luottaa ja niinkun
kuittaa, että asiat on tehty hyvin.”
(Kursivoinnit KL)

• Työnjaon ja vuorovaikutuksen 
muotoutuminen: kontrolli, ohjaus, 
neuvoteltu järjestys



Yleinen typologia valmentamisesta ja 
kontrolloimisesta järjestöjen hallituksen toiminnassa 

(Kreutzer & Jacobs 2011).



Neljä toimijatyyppiä: normaali 
palkkatyösuhdetoimijuus

• Luottamus perustuu annettuun 
luottamukseen, toiminnan 
läpinäkyvyydelle ja yhdistyslain 
mukaiselle toimijuudelle

• Selkeä hallinnon ja operatiivisen 
toiminnan erottaminen

• Toiminnanjohtaja ”johtavana 
toimihenkilönä”



Neljä toimijatyyppiä: 
mandaattitoimijuus

• Luottamus perustuu ansaittuun 
luottamukseen, mikä johtaa tj:n
kokemukseen laajasta mandaatista 
toimia järjestön etujen mukaisesti

• ”yhteistyöllinen työnjako ja 
vuorovaikutus”

• Toiminnanjohtaja ”valtuutettuna” tai 
”toimitusjohtajana”. Mahdollistaa 
vahvan toimijuuden.



Neljä toimijatyyppiä: omistaja-
tai päämiestoimijuus

• Luottamus perustuu ansaittuun 
luottamukseen

• Operatiivisen toiminnan johtamisen 
keskeisyys järjestön toiminnassa; tj:n
kokema selkeä kokonaisvastuu 
järjestön toiminnasta

• Toiminnanjohtaja ”omistajana” tai 
”yrittäjänä”. Vahva toimijuus.



Neljä toimijatyyppiä: 
toimistotoimijuus

• Luottamus perustuu annettuun 
luottamukseen, tj:n asemaan johtavana 
toimihenkilönä

• Operatiivisen toiminnan johtamisen ja 
toimihenkilöiden keskeisyys järjestön 
toiminnassa; työnjako vähäistä ja 
pragmaattista (”apaattinen, hallitus 
kumileimasimena”)

• Toiminnanjohtaja ”toimeksisaanut” tai 
”virkamies”



Muuttuva toimintaympäristö: 
maltillinen ja vahva managerialismi

• Odotukset ja paineet managerialistisesta
johtamisesta

• Maltillinen managerialismi on ammatillista, 
järjestöjen toimihenkilöiden toimesta 
tapahtuvaa, toiminnan laatuun, tehokkuuteen 
ja varmuuteen liittyvää toimintaa – on yleistä 
kaikkien sektoreiden palkkatyössä

• Vahva managerialismi on edellistä 
voimakkaampaa, erityisesti palveluiden 
kehittämisen, markkinoinnin ja myymisen 
keskeisyyttä ja merkittävyyttä järjestön 
toiminnassa



Geneerinen ja järjestöspesifi 
johtaminen

• Toiminnanjohtajien kokema 
vastuullisuus ja edustava johtaminen

Järjestön aatteen, arvojen edustaminen ja 
kansalaistoiminnallisen kontingenssin
ymmärtäminen järjestöjohtamisen 
spesifeinä piirteinä
• Vs. yleinen järjestön sisällöllisiin 

tavoitteisiin, missioon ja arvoihin 
liittymättömät managerialistiset 
johtamisen ajattelu- ja toimintatavat 



Järjestöjen erityisyys johtajien puheessa 
suhteessa julkiseen ja yksityiseen 

sektoriin (Heimonen 2019)
• Humaanien arvojen puolustaminen
• Kansalaistoiminnan korostaminen
• Hallinnon joustavuuden ja vapauden 

korostaminen



Lopuksi
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

toiminnanjohtajat ilmenevät 
vastuuntuntoisina ja työhönsä hyvin 
sitoutuneina toimijoina (”vastuussa kaikesta”)

• Toimijuus suhteessa luottamusjohtoon 
näyttäytyy dynaamisena ja neuvoteltavana 
(järjestöjohtamisessa paljon ”pelitilaa”)

• Toimijuuden ylikorostuminen omistaja- tai 
päämiestoimijuudessa sekä 
toimistotoimijuudessa 

• Keskeinen kysymys on: millainen tj:n
toimijuus on tarkoituksenmukaisinta? 
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