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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa käsitellään entisten joukkueurheilijoiden kokemuksia uraohjauksesta. Lisäksi 

huomion kohteena on millaista osaamista ja taitoja huippu-urheilu kehittää sekä millaista 

hyötyä joukkueurheilu-urasta on ollut työelämässä. Tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä keskitytään urheilijoiden uran rakentamiseen, uraohjaukseen ja urasiirtymiin, 

erityisesti urheilu-uran päättämiseen ja työelämään siirtymiseen. Lisäksi tarkastellaan life 

designia (elämänkulun muotouttamista), uravalintojen relationaalisuutta ja sattuman 

vaikutusta elämänkulkuun. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat: 1. Millaista uraohjausta 

urheilijat ovat saaneet tai olisivat tarvinneet? 2. Minkälaisille aloille urheilijat ovat päätyneet 

ja miten? 3. Millaista hyötyä joukkueurheilu-urasta on ollut työelämään siirryttäessä? 4. 

Millaisia työelämään siirrettäviä taitoja tai osaamista urheilu on tuottanut? 

 

Tutkielman teko on lähtenyt liikkeelle Joensuun urheiluakatemian ja Itäsuomalaista 

osaamista urheilijan polulle (2URAA) –hankkeen aloitteesta. Kyseessä on laadullinen 

tutkimus ja tutkielman aineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jossa oli 

teemoina urheilu-uran alku, huippuvaihe, päätösvaihe ja työelämä. Haastattelut toteutettiin 

keväällä 2013 yhdessä toisen hankkeeseen osallistuvan ohjauksen opiskelijan kanssa. 

Haastatteluihin osallistui yhteensä 16 mieshenkilöä, joiden valinnan kriteereinä olivat 

menestyminen omassa lajissa (jalkapallo, jääkiekko tai koripallo) kansallisella tasolla ja jo 

päättynyt urheilu-ura sekä yhteys työelämään. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan tutkittavilla ei ollut juurikaan kokemuksia uraohjauksesta. 

Moni tutkittava kertoi saaneensa yleistä tiedotusta tai neuvontaa koulutusmahdollisuuksiin 

liittyen, mutta varsinaisia ohjauksen kokemuksia ei ollut kenelläkään. Tutkittavien 

uranäkemykset vaihtelevat hiukan siten, että haastatteluiden mukaan heillä oli 1-3 uraa. 

Tutkittavat kertoivat, että urheilu-ura on opettanut monipuolisesti erilaisia asioita ja siitä on 

ollut suuresti hyötyä. Urheilu-ura on opettanut työntekoa ja kasvattanut heitä yksilöinä. 

Urheilu-uran kerrottiin vaikuttaneen identiteettiin ja itsetuntoon sekä tapaan käsitellä ja 

kohdata asioita. Työelämän kannalta merkittävimpinä anteina urheilijat pitivät laajaa 

sosiaalista verkostoa ja ihmissuhdetaitoja, joita joukkueurheilu tarjosi. Kuudestatoista 

tutkittavasta kolmella oli peruskoulutason koulutus ja seitsemällä korkeakoulututkinto. 

Useimmat tutkittavat kokivat, että he ovat saaneet ensimmäiset kunnolliset työpaikkansa 

urheilu-uran ansiosta. Tosin muutamat tarkensivat, että ilman heidän koulutustaan kyseinen 

työpaikka ei olisi heidän. Nykyään tutkittavat työskentelivät eri aloilla, mutta liike-elämän 

työt ja kaupallinen ala olivat tyypillisimpiä. Lisäksi liikunnan ja kasvatuksen alat olivat 

yleisiä. Neljällä tutkittavalla oli myös oma yritys. 

 

 

AVAINSANAT: huippu-urheilija, joukkueurheilu, koulutus, osaaminen, siirrettävät taidot, 

työelämä, uraohjaus, urasiirtymä 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

THE LEGACY OF THE ELITE ATHLETE Team players experiences in career counseling 

and moving to working life. 

June 2014. University of Eastern Finland. Philosophical Faculty. Department of Education 

and Psychology. Education, especially counseling. Master’s thesis.  125 p., + 4 appendixes. 

 

The purpose of this study is to investigate former elite athletes’ experiences in career 

counseling. Also, the study pays attention to what kind of skills and properties do the elite 

athletes develop during their career and how the career in sports has benefited the athletes 

later on in their working life. The theoretical background of the research is constructed by 

elite athletes` career development, career counseling and transitions, especially the 

termination of sport career and transition to working life. However, life designing, athletes’ 

vocational behavior, relational aspects of career decision-making and the effect of 

coincidence in life paths are also covered. The research questions in this thesis are: 1. What 

kind of career counseling have the elite athletes received or would have needed? 2. Where 

have the athletes ended up in the working field and how? 3. How has the team sport 

background benefited the athletes in the transition to working life? 4. What kind of skills and 

knowledge are possible to transfer from sports to working life? 

The thesis has been made because of the desire of the sport academy of Joensuu and the 

Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle (2URAA) project. This research is a qualitative 

research and the material was gathered by half-constructured theme interviews. The themes 

of the interviews were the start, middle and ending phases of athletic career and also the 

working life. The interviews were carried out in the spring 2013, with another researcher who 

relates to this project. There were 16 male interviewees in total, whom were selected due to 

their success in football, ice hockey or basketball. Interviewee's career in sport had to been 

ended a few years ago and they were currently in working life. 

According to the results of the study the interviewees had no experiences of career 

counseling, but many of the elite athletes had received information and advice about 

education during their athletic career. There were typically one to three careers among the 

athletes. The athletes told that an elite athletic career has given them a lot of experience and 

benefit for life. The athletic career has taught them to work and has developed them as a 

person. It has also modified their identity and the way they handle things. The athletes 

regarded their vast social networks and human relations skills as the most significant 

advantages they gained from their athletic career. Three elite athletes have graduated only 

comprehensive school, but seven of the sixteen elite athletes have an academic degree. The 

most of the elite athletes have had their first job because of their athletic career. However, 

their education was also significant. Nowadays the athletes work in the different professional 

fields, but the most common field choice is business, followed by sport and education. Also, 

four of the elite athletes are entrepreneurs. 

 

 

KEYWORDS: elite athlete, team sport, education, knowledge, ability, transferable skills, 

working life, career counseling, career transition 
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1. JOHDANTO 

 

Huippu-urheilu on monimuotoinen ja alati muuttuva ilmiö, jolla on pitkät perinteet 

Suomessa. Huippu-urheilu herättää tunteita, antaa onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden hetkiä 

niin urheilijalle itselleen kuin katsojille.  Huippu-urheilu on osa suomalaista kulttuuria, 

historiaa ja yhteiskuntaa. Useiden tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat ja ovat 

kiinnostuneita huippu-urheilusta ja -urheilijoista, joita pidetään positiivisina roolimalleina. 

Huippu-urheilun merkittävyys on myös ilmennyt kansallisessa liikuntatutkimuksessa 

vuodesta toiseen, mutta samaan aikaan suomalaisten kilpailumenestys on hiipunut siitä, mitä 

se oli ennen 1970-lukua. Huippu-urheilun menestystasosta huolimatta urheilu innostaa 

liikkumaan ja lisää yhteisöllisyyttä. (Huippu-urheilun muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 

10, 12, 18; Sanoista teoksi 2010, 13.) 

Huippu-urheilijat ovat hyviä esikuvia, sillä sitkeä osaamisen kasvattaminen urheilussa 

kehittää samalla myös muuten yksilöä (Uudistuva huippu-urheilu Suomessa 2010-luvulla 

2013, 3). Urheilijoiden esikuvamainen asema voi kuitenkin osoittautua harhakuvaksi, kun 

tarkastelua laajennetaan yksilön urheilu-uran lisäksi muuhun elämään. Tämän vuoksi huippu-

urheilijoiden siviiliuralle ja työelämään siirtyminen on ollut tutkimusten kohteena sekä 

kansainvälisesti että kansallisesti (Wylleman & Reints 2010; Pekkala 2011; Hirvonen 2013). 

Myös Suomen Olympiakomitea on jo useamman vuoden ajan ilmaissut huolensa 

urheilijoiden urasuunnittelusta ja yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jossa 

huomioidaan myös urheilu-uran jälkeinen elämä.  

Suomen Olympiakomitea (2014) tukee huippu-urheilijoiden kouluttautumista ja sen 

suunnittelua yhteistyössä urheilujärjestöjen, oppilaitosten, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
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Opetushallituksen sekä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Lisäksi Suomen 

Olympiakomitea tekee yhteistyötä urheilijoiden ja valmentajien urasuunnittelun sekä 

työllistymisen suhteen Adeccon kanssa. Heidän mukaan urheilijoiden ongelmia ovat usein 

koulutuksen ja urheilun ulkopuolisen työkokemuksen puute, mikä johtaa siihen, että 

urheilijoilla ei myöskään ole kokemusta työnhausta.  Työmarkkinoiden näkökulmasta entiset 

urheilijat näyttävät varsin ”iäkkäiltä” ensimmäisen ja/tai vakituisen työpaikan hakijoilta. 

Tämän vuoksi huippu-urheilujärjestelmä haluaa tukea urheilijoita kokonaisvaltaisesti ja 

edistää heidän kouluttautumistaan sekä työllistymistään urheilu-uran aikana ja sen jälkeen. 

(Suomen Olympiakomitea ja Adecco 2014.) 

”Jokaisen urheilijan on tärkeä löytää itselleen sellainen toimintaympäristö, 

jossa omien unelmien tavoitteleminen on mahdollista ja sallittua niin urheilussa 

kuin opiskelussakin.”  (Nuoren urheilijan uraopas 2014, 3.) 

 

1.1 Tutkielman lähtökohdat ja rakenne 

 

Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Joensuun urheiluakatemian kanssa. Yhteistyö Joensuun 

Urheiluakatemian kanssa alkoi vapaavalintaisella Urheilu, opiskelu ja ohjaus -kurssilla 

lukuvuonna 2011–2012. Tutkielman idea on syntynyt Urheiluakatemian toiveesta ja 

havainnosta aiheen tutkimattomuudesta varsinkin tieteellisesti. Oma mielenkiintoni aihetta 

kohtaan juontaa juurensa omasta urheilijataustastani. Olen pienestä pitäen harrastanut 

monipuolisesti liikuntaa ja kilpaillutkin muutamassa lajissa, minkä vuoksi uskon vilpittömästi 

urheilun positiivisiin vaikutuksiin yksilön elämään ja kehitykseen kokonaisvaltaisesti. 

Urheiluakatemian ehdottamaan yhteistyöhön oli siis helppo tarttua, sillä pidän aihetta 

tärkeänä ja mielenkiintoisena. Tutkimus kuuluu Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle 

(2URAA) –hankkeeseen, jossa 1) yhdessä Olympiakomitean kanssa rakennetaan malli 

urheilijan urapolusta korkea-asteella, 2) luodaan urheilujohtamisen opintokokonaisuus Itä-

Suomen yliopistoon ja 3) kehitetään kolmen itäsuomalaisen urheiluakatemian (Joensuun, 

Etelä- ja Pohjois-Savon urheiluakatemia) toimintaa. Hanke toteutetaan 1.4.2012–30.4.2015 

välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana (2URAA –hanke 2014). 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista uraohjausta urheilijat ovat saaneet tai olisivat 

tarvinneet. Tarkoituksena on perehtyä myös siihen, minkälaisille aloille entiset huippu-

urheilijat ovat päätyneet ja miten. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaista hyötyä 

huippu-urheilusta ja erityisesti joukkueurheilusta on ollut yksilölle työelämään siirryttäessä ja 
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työelämässä. Näin ollen mielenkiinnon kohteena on myös, millaisia työelämään siirrettäviä 

taitoja tai osaamista urheilu on tuottanut.  

Tutkimukseen haastateltiin 16 miespuolista entistä huippu-urheilijaa, joiden urheilu-ura oli 

päättynyt 1-8 vuotta sitten. Urheilijoiden valinta kohdistettiin jääkiekkoon, jalka- ja 

koripalloon, ja heidän tuli olla menestynyt lajissaan vähintään Suomessa aikuisten 

kansallisella tasolla. Tutkimusaineisto suuntautui joukkuelajeihin Suomen Olympiakomitean 

toiveesta, sillä Jyväskylässä oli samaan aikaan tekeillä pro gradu -tutkielma 

yksilöurheilijoiden työsiirtymiin liittyen (Hirvonen 2013). Tutkimusaineistosta haluttiin 

monipuolinen, minkä takia valittiin kolme eri joukkuelajia vertailun mahdollistamiseksi. 

Tutkimusaineisto on kerätty yhteisellä haastattelulla toisen ohjauksen opiskelijan kanssa 

(Purho 2014), jonka työn aiheena ovat urheilijoiden urapolut.  

Urheilijan ura huipulla kestää tyypillisesti 5-10 vuotta, minkä takia urheilu-uraa voi kuvata 

hyvin riskialttiiksi ja väliaikaiseksi elämäntilanteeksi yksilön elämänkulussa. Huippu-urheilu-

ura ei siis voi jatkua loputtomiin, vaikka motivaatiota olisi, sillä fyysinen kunto ja muut 

rasitteet eivät sitä yksinkertaisesti mahdollista. (Piispa 2013, 31; Sanoista teoksi 2010, 18; 

Wylleman & Reints 2010, 88.) Urheilu-uran jälkeisen elämän sujumisen kannalta ammatin 

opiskeleminen jo urheilu-uran aikana on noussut keskiöön tämän päivän urheilumaailmassa. 

Suomessa kilpaurheilijoita pyritään ohjaamaan erilaisten tukitoimien avulla, joita esimerkiksi 

ovat Suomen Olympiakomitea, alueelliset urheiluakatemiat ja urheilulukiot.  

”Huippu-urheilujärjestelmä haluaa kantaa vastuuta urheilijasta 

kokonaisvaltaisesti ja edistää urheilijoiden kouluttautumista ja työllistymistä 

urheilu-uran aikana ja sen jälkeen.”  (Suomen Olympiakomitea 2014.) 

Tyypillisiä urheilu-uran siirtymiä ovat loukkaantuminen, johonkin valmennusryhmään pääsy 

tai vaihtoehtoisesti joukkueeseen valitsematta jääminen ja uran lopettaminen.  Urheilijoiden 

urheilu-uran lopettamisesta ja kouluttautumisesta on jonkin verran tutkimuksia, mutta sen 

jälkeisestä jaksosta työelämässä ei niinkään. Huippu-urheilijoiden elämänkulun tutkimuksista 

selviää muun muassa, että urheilu-ura lopetetaan keskimäärin 34-vuotiaana ja urheilu-uran 

lopettamisen taustalla on joko loukkaantuminen tai joukko vapaaehtoisia syitä. Urheilu-uraa 

lopettava yksilö tarvitsee usein monenlaista tukea, sillä hän joutuu kohtaamaan uuden roolin 

sosiaalisissa tilanteissa ja siirtymään uuteen ammatilliseen tilanteeseen. Lisäksi entisten 

huippu-urheilijoiden koulutus ei ole usein kovin korkea tai koulutuksessa hankittu tiedollinen 

ja taidollinen osaaminen on jäänyt jälkeen urheilu-uran panostamisen takia. (Wylleman & 

Reints 2010, 92.) Tämän vuoksi urheilu-uraa päättävät urheilijat tarvitset erityistä tukea 
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työelämään siirtymisessä. Urheilijoiden toiselle uralle siirtymistä auttavat urheilu-uralta 

työelämään siirrettävät taidot, jotka on omaksuttu urheilun parissa monipuolisina 

kokemuksina ja osaamisen kehittymisenä. Siirrettävillä taidoilla tarkoitetaan sellaista 

osaamista, jota tarvitaan niin opiskelussa ja työelämässä ja joka siirtyy yksilön mukana 

tehtävästä toiseen (Ursin & Hyytinen 2010, 67). 

Käsitys urheilijoista hyvinä työntekijöinä on tiedostettu niin Suomessa kuin muuallakin, 

koska heidän psykologiset ominaisuutensa sopivat työelämään (esim. Baumann 2010; 

Hirvonen 2013). Urheilijoiden arvostus vaihtelee kuitenkin kulttuureittain, minkä takia 

aihetta on erityisesti joukkueurheilijoiden näkökulmasta mielekästä tutkia suomalaisittain. 

Tutkimusaiheen tutkimattomuuden lisäksi aiheen merkittävyyttä lisää ajankohtaisuus, sillä 

muuttuvassa työelämässä pärjääminen on haaste kenelle tahansa. Työelämä haluaa ihmisiä, 

joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. He ovat ”hyviä tyyppejä”, joilla on suhteita ja 

jotka ovat motivoituneita uran uurtajia, kuvailevat ammatikseen rekrytoivat Airo, Rantanen ja 

Salmela (2008). Urheilu-uralla menestyminen vaatii siis monia samoja asioita kuin työuralla 

menestyminen.   

Tutkielman alussa luvuissa 2-4 tutustutaan aiheen kontekstiin sekä aiempiin tutkimuksiin, 

teoriaan ja keskeisiin käsitteisiin. Luvussa kaksi kuvataan huippu-urheilun kontekstia ja 

seuraavissa luvuissa käsitellään tutkielman teoreettista viitekehystä urheilijoiden 

elämänkulkuun ja työelämään liittyen. Tutkimuksen tekemisestä ja aineistosta sekä sen 

analysoinnista kerrotaan luvussa viisi. Tutkimuksen tuloksia esitellään luvussa kuusi, jonka 

jälkeen luvussa seitsemän arvioidaan tutkimusta ja pohditaan tutkimuksen antia sekä esitetään 

kehitysideoita ja jatkotutkimusaiheita. 

 

1.2 Aikaisempia tutkimuksia  

 

Huippu-urheilun vaikutus ihmisten elämään on moninainen ja aihetta tutkitaan jatkuvasti. 

Suomalaisittain käsitys huippu-urheilusta ja urheilijoiden elämänkulusta sekä urheilijoiden 

elämänurista muun muassa urheilu-, koulutus- ja ammattiurien osalta perustuu suurelta osin 

Vuolteen tutkimuksiin, esimerkiksi Jääkiekkoilijoiden elämäntaival (Vuolle 2001). Sen sijaan 

urheilun ja opiskelun yhdistämisestä toisella tai korkea asteella on tutkittu jo enemmän, 

esimerkiksi Manninen (2014) on tutkinut urheilun ja opiskelun yhdistämistä 
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urheiluakatemiaympäristössä. Kangas (2013) puolestaan on tutkinut urheilulukiossa olevien 

nuorten uravalmiuksia sekä urheilu- ja koulutussuunnitelmien yhdistämistä. Gröhn ja 

Riihivuori (2008) ovat tutkineet urheilijoiden korkeakouluttautumista ja Jokinen (2008) 

urheilijoiden yliopisto-opiskelua. Lisäksi Tikkanen (2007) on perehtynyt tutkimuksessaan 

opiskelevan kilpaurheilijan elämänkulun siirtymiin, valintoihin ja aikatauluihin. Söyring on 

tehnyt lisensiaatintutkimuksen Hyvää elämää urheilu-uran jälkeenkin (2004) FC Lahden 

jalkapallon veikkausliigapelaajista Vellamo-akatemiassa. Kyseisessä tutkimuksessa on 

erityisesti keskitytty ura- ja opinto-ohjausklinikan toiminnan tarkkailuun ja kehittämiseen 

Brinkerhoffin vaikuttavuuden evaluaatiokäsitteen, Ruohotien kehittämishankkeen ja 

urakehityksenmallin sekä Peavyn ohjausteorian avulla. (Söyring 2004, 9.)  

 

Urheilijoiden työelämään sijoittumista ja uraohjausta ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. 

Huippu-urheilijoiden työelämään siirtymistä tai urheilu-uran lopettamista on kuitenkin 

enenevissä määrin alettu tutkia kansainvälisesti (esimerkiksi Aquilina & Henry 2010; 

Lavallee 2005; McKnight, Bernes, Gunn, Chorney, Orr  & Bardick 2009; Stambulova, 

Alfermann, Statler & Côte 2009). Ruotsissa urheilevien opiskelijoiden urasiirtymiä kahden 

uran näkökulmasta on tutkinut esimerkiksi Fryklund (2012), jonka lisäksi Stråhlman (2006) 

on tutkinut urheilijoiden uran lopettamista. Urheilijoiden työllistymistä on myös tutkittu 

jonkin verran, tosin tutkimus on ollut varsin rajallista ja hajanaista – lajikohtaista tai tiettyyn 

maahan kohdistettua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tutkittu urheilijoiden sijoittumista 

työelämään, työnhakutilannetta sekä palkkausta (Tanguay, Camp, Endres & Torres 2012; 

Henderson, Olbrecht & Polachek 2006).  

Suomessa Vuolle (1987; 2001) on tutkinut urheilijoiden elämänkulkua sekä työelämään 

siirtymistä, mutta niistäkin tutkimuksista on jo aikaa eivätkä ne olleet kovin laajoja. Tuorein 

tutkimus työelämän näkökulmasta urheilijoiden urakehityksestä on Hirvosen (2013) 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradu – tutkielma: Urheilemalla ura urkenee? 

Entisten huippu-urheilijoiden siirtyminen työelämään ja heidän esimiestensä näkemyksiä 

huippu-urheilijoista työelämässä. Huippu-urheilun ja yrittäjyyden yhteyttä on tutkinut 

Pekkala (2011) väitöskirjassaan Mestaruus pääomana. Lisäksi Piispa ja Huhta (2013) ovat 

tarkastelleet Nuorisotutkimusseuran julkaisussa suomalaisten urheilijoiden ja taiteilijoiden 

menestyksen ja vastoinkäymisten hetkiä 2000-luvulla.  
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1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan entisten joukkueurheilijoiden kokemuksia uraohjauksesta ja 

urheilu-uran tuottamia taitoja ja osaamista sekä niiden yhteyttä työelämään.  

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaista uraohjausta urheilijat ovat saaneet tai olisivat tarvinneet? 

2. Minkälaisille aloille entiset huippu-urheilijat ovat päätyneet ja miten? 

3. Millaista hyötyä joukkueurheilu-urasta on ollut työelämään siirryttäessä? 

4. Millaisia työelämään siirrettäviä taitoja tai osaamista urheilu on tuottanut?  

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan eri lajitaustaisten urheilijoiden 

eroja kaikkien tutkimuskysymysten osalta. 
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2. JOUKKUEURHEILIJAKSI KASVAMINEN 

 

Tässä luvussa kuvataan joukkueurheilijaksi kasvamista niin yksilön kasvun ja kehityksen 

vaiheiden kuin järjestelmien ja rakenteiden osalta. Huippu-urheilu on haastava ja innostava 

sekä arvostettu ja palkitseva uravaihtoehto lahjakkaalle ja motivoituneelle urheilijalle. 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen kestää liki 10 vuotta, minkä aikana kerätään kokemuksia ja 

kasvetaan, jotta huippu-urheilijan titteli ansaitaan. Huippu-urheilu-ura kestää kuitenkin vain 

noin 5 – 10 vuotta. Huippu-urheilijoiden elämänuran muotoutuminen on ajan saatossa 

muuttunut yhä monimutkaisemmaksi prosessiksi. (Sanoista teoksi 2010, 11; Wylleman & 

Reints 2010, 88.) 

Suomalaisessa liikuntakulttuurissa tapahtuneet muutokset, globalisaatio ja yksilöllistyminen 

ovat erityisesti vaikuttaneet urheilijan elämänkulkuun. Urheilun ammattimaistuminen ja 

kansainvälistyminen ovat kehittäneet lajien totalisoitumista eli kokonaisvaltaista vaikutusta 

yksilön elämään, jolloin huipulle pyrkivältä tai siellä jo olevalta urheilijalta vaaditaan yhä 

täydellisempää omistautumista urheilemiselle. (Vuolle 2001, 8, 11.) Suomen 

Olympiakomitean (2014) mukaan urheilijat joutuvat kamppailemaan täysipainoisen 

valmentautumisen ja opiskelun tai työssäkäynnin kanssa, koska urheileminen ja 

kilpaileminen vievät aikaa siviiliuran rakentamiselta. Siviiliuran rakentaminen on kuitenkin 

lähes väistämätön vaatimus kaikille urheilijoille, sillä urheilu-ura loppuu ennemmin tai 

myöhemmin, minkä jälkeen pitäisi keksiä muuta mielekästä tekemistä ja usein myös 

tulonlähteitä.  
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2.1 Huippu-urheilu ja huippu-urheiluyksikkö 

 

Huippu-urheilua on haasteellista määritellä, koska kyseessä on monimuotoinen ilmiö, jossa 

yhdistyy ihmisten ja yhteisön toiminta. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) mukaan 

huippu-urheilu on eettisesti kestävää yksilö- ja joukkueurheilua, mitä kuvaa määrätietoisuus 

ja kansainväliseen menestykseen tähtäävä toiminta. Vastaavasti Suomen Olympiakomitea 

(2004) on määritellyt huippu-urheilun seuraavasti: 

"Huippu-urheilulla tarkoitetaan aikuisten ja 16–18-vuotiaista alkaen myös 

nuorten maajoukkuetasoista toimintaa, jonka päämääränä on urheilijoiden 

menestyminen kansainvälisissä urheilutapahtumissa ja arvokilpailuissa, sekä 

kansainväliseen menestymiseen tähtäävää vammaisurheilua."  

(Huippu-urheilutyöryhmän muistio 2004, 20.) 

 

Huippu-urheilun ytimessä ovat urheilijat, urheiluorganisaatiot sekä katsomoyleisö. Lisäksi 

huippu-urheiluun läheisesti liittyviä sidosryhmiä ovat media, yleisö, julkinen valta, 

valmennus, tutkimus ja koulutus, liikeyritykset sekä järjestys- ja oikeusviranomaiset. Näin 

ollen poliittisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden kuten kulttuurisen viitekehyksen ja 

arvojärjestelmien muutokset vaikuttavat huippu-urheilun asemaan ja taloudelliseen tukeen. 

Käytännön urheilutoiminta perustuu kuitenkin suurelta osin vapaaehtoiseen 

kansalaistoimintaan, vaikka urheilujärjestelmän rakenteet tukeutuvatkin voimakkaasti 

valtioon. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä koko liikuntakulttuurissa ja yksittäisen 

urheilijan näkökulmasta on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi huippu-urheilun yhteistyö 

yritysmaailman kanssa on nykyään arkipäivää, koska urheiluun vaikuttaa entistä enemmän 

kaupalliset tekijät. (Heinilä 2010, 146–150; Pekkala 2011, 13, 25; Puronaho & Huttunen 

2007, 274–275.)  

Huippu-urheilun erottaa muusta kilpaurheilusta sen ammattimainen tai puoliammattimainen 

ja määrätietoinen suorituskyvyn parantamisen harjoittelutapa. Toisaalta urheilulajien välillä 

on myös useita eroja, jotka heijastuvat enemmän tai vähemmän myös suomalaiseen 

ammattiurheiluun. (Heinilä 2010, 26.) Esimerkiksi yksilölajien urheilijoiden ja 

joukkueurheilijoiden talouden rakenne on erilainen, sillä joukkuelajien urheilijoilla suurin osa 

tuloista kanavoituu urheiluseuran kautta läpi uran. Vastaavasti yksilölajien urheilijoilla 

merkitsevässä asemassa ovat henkilökohtaiset sponsorit, kun tarkastellaan suomalaisten 

huippu-urheilijoiden keskeisimpiä tulonlähteitä. Vuonna 2012 aikuisikäisten suomalaisten 

huippu-urheilijoiden (n= 638) tulojen mediaani oli 11 500 euroa ja kolmella neljästä 
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kokonaisansiot olivat korkeintaan 20 000 euroa. Urheilijoiden vuosittaiset tulot koostuivat 

useista lähteistä kuten vanhempien avustuksista, palkoista, kilpailupalkkioista, opintotuista, 

sponsoripalkkioista, erilaisista urheilija-apurahoista sekä muiden säätiöiden avustuksista ja 

muista yhteiskunnan tuista. (Kärmeniemi, Lämsä & Savolainen 2013, 3, 20–22, 46.) 

 

Viime vuosina Suomen huippu-urheilun kehittämiseksi on perustettu erilaisia ryhmiä, jotka 

ovat tehneet selvityksiä ja suunnitelmia huippu-urheilun kehittämisestä. Sanoista teoksi 

(2010) ja Huippu-urheilun muutosryhmän (2012) loppuraporttien seurauksena huippu-

urheilun visioksi on määritelty lasten ja nuorten liikkumisen tukeminen, huippu-urheilu-

urasta mielekkään vaihtoehdon tekeminen, urheiluosaamisen ja valmentamisen kehittäminen 

sekä huippu-urheilun arvostuksen lisääminen. Huippu-urheilun kehittämisen lähtökohdaksi 

on nimetty ”urheilija keskiössä”. Lisäksi keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty kansainvälinen 

menestys, huippu-urheilun arvostus ja korkeatasoinen osaaminen. Suomalaisen huippu-

urheilun huomion kohteeksi on nostettu urheilija ja ”Urheilijan polku”. Urheilijan polun 

laatua on pyritty parantamaan huippu-urheiluverkoston sujuvalla yhteistyöllä, 

kunnianhimoisella osaamisella ja kaikkien toimijoiden tavoitteellisella kehitysotteella. 

Huippu-urheilun toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on nostettu innostus ja intohimo, pyrkimys 

paremmuuteen, yhteistyö, kunnioitus, vastuullisuus sekä eettisyys ja rehellisyys. (Huippu-

urheilun muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 10, 12, 18; Sanoista teoksi 2010, 9,13.) 

”Visiona on olla paras Pohjoismaa 2020 urheilumenestyksen, 

urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Tavoite on 

kova. Onnistuminen edellyttää parempaa osaamista Urheilijan polun kaikissa 

vaiheissa, vahvistuvaa yhteistyötä huippu-urheilutoimijoiden kesken sekä 

intohimoista paneutumista Urheilijan polulle niin urheilijoilta, valmentajilta 

kuin muiltakin toimijoilta.” (Huippu-urheilun muutostyöryhmän loppuraportti 

2012, 8.) 

 

Suomalaisesta huippu-urheilun kehittämisestä on 2013 vuodesta lähtien vastannut Suomen 

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö. Yksikön tarkoituksena on kehittää suomalaista 

huippu-urheilua yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) ja 

lajiliittojen kanssa. Nykyään huippu-urheiluyksikkö rakentuu kolmesta strategisesta 

ohjelmasta; urheiluakatemiaohjelmasta, osaamisohjelmasta ja huippuvaiheen ohjelmasta 

(kuvio 1). (Huippu-urheilun muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 14.) 



 

10 
 

    

KUVIO 1. Huippu-urheiluverkoston ydintoimijat. (Huippu-urheilun muutostyöryhmän 

loppuraportti 2012, 14.)  

Huippuvaiheen ohjelmassa pyritään kansainväliseen urheilumenestykseen tekemällä 

yhteistyötä lajiliittojen, seurojen, ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Huippu-urheilun 

osaamisohjelma puolestaan vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja 

valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Urheiluakatemiaohjelman 

tarkoituksena on tukea urheilun ja opiskelun yhdistämistä sekä varmistaa urheilu-uran 

jälkeisen elämän toimivia ratkaisuja. Lisäksi urheiluakatemian tehtävänä on kehittää 

valmennusta sekä harjoitusolosuhteita ja parantaa yhteistyötä.  (Huippu-urheilun 

muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 19.) Urheilijoiden tueksi on myös kehitelty erilaisia 

uraohjelmia. 

 

2.2 Urheilijoiden uraohjelmia 

 

Kansainvälisesti on kehitelty joitakin urheilijoiden uraohjelmia, joissa käsitellään 

elämäntaitoja, koulutusta ja urheilu-uraa. Urheilijoiden uraohjelmien tarkoituksena on tukea 
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urheilijoita haastavissa elämänvaiheissa, joiksi erityisesti nimetään urheilun ja opiskelun 

yhdistäminen, huippu-urheiluvaihe ja urheilu-uran lopettaminen. Uraohjelmien tavoitteena on 

auttaa kehittämään henkilökohtaista kasvua niin urheilijana kuin yksilönä. Ohjelmissa 

keskitytään elämänhallintataitoihin ja uraohjaukseen. Tarkempina osa-alueina ovat: urheilijan 

henkilökohtaiset kehitystarpeet ja kasvun tukeminen, tasapainoinen elämäntyyli, 

koulutuksellinen ja ammatillinen ohjaus, urasiirtymien ohjaus ja sosiaalipyskologiset aiheet 

kuten ihmissuhteiden merkitys. Uraohjelmien esitteleminen ja vertaaminen on kuitenkin 

haasteellista, ellei jopa mahdotonta, sillä ohjelmat muuttavat muotoaan nopeasti. Esimerkiksi 

Australian Athlete Career and Education (ACE) Programme –ohjelmassa käsitellään 

urheilijan koulutuksellisia, ammatillisia, taloudellisia ja kehityksellisiä tarpeita yksilöllisesti 

sekä erilaisten kurssien avulla. Lisäksi urheilijoiden apuna on ura- ja opinto-ohjaaja, joka 

auttaa erityisesti urheilu-uralta toiselle työuralle siirtymisessä. (Alfermann & Stambulova 

2007, 728; Lavallee ym. 2004, 228-231; Wylleman, Alfermann & Lavallee 2004, 13–14.) 

Suomen Olympiakomitealla on ollut vuodesta 2001 lähtien huippu-urheilijoiden 

opintokoordinaattori, jonka vastuualueena on auttaa urheilijoita yhdistämään opiskelu ja 

urheilu. Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat saavat myös henkilökohtaista 

opintojen ohjausta. (Sport.fi 2014.) Lisäksi Suomen Olympiakomitea ja Adecco Finland Oy 

ovat aloittaneet vuonna 2004 yhteisen International Olympic Committee – ATHLETE 

CAREER PROGRAM (IOC-ACP) –ohjelman, jossa on tällä hetkellä mukana lähes 300 

urheilijaa ja valmentajaa. Tosin suurin osa urheilijoista on yksilöurheilijoita. Kyseisen 

uraohjelman tarkoituksena on tukea huippu-urheilijoiden urasuunnittelua sekä sijoittumista 

työelämään. Uraohjelmapalvelua suositellaan erityisesti urheilu-uransa päättämistä pohtiville 

sekä opiskeleville ja opintoja suunnitteleville urheilijoille. (Nuoren urheilijan Ura 2013, 17.)  

Urheilijoiden työelämään siirtymisen helpottamiseksi on luotu erilaisten järjestelmien ja 

ohjelmien lisäksi oppaita. Esimerkiksi Suomen Olympiakomitea on luonut kesällä 2010 

huippu-urheilijoille suunnatun sivuston (www.huippu-urheilija.fi 2014), jossa on perustietoa, 

neuvoja ja vinkkejä urheilu-uran eri vaiheiden kohtaamiseen. Sivuston ideana on jäsentää 

huippu-urheilu-uraa kokonaisuutena sekä teemoittain: urheileminen, urataidot, opinto- ja 

urasuunnittelu ja urheilun toimijat. Sivustolla on myös listattu konkreettisia esimerkkejä siitä 

millaista osaamista ja ominaisuuksia huippu-urheileminen kehittää sekä annetaan ohjeita 

miten urheilijan tulisi toimia. 

http://www.huippu-urheilija.fi/


 

12 
 

Urheilijoiden ura- ja elämänsuunnittelua helpottavia oppaita löytyy myös 

populaarijulkaisujen muodossa kuten Petipas, Champagne, Chartrand, Danish & Murphy 

(1997). Kyseisessä oppaassa käsitellään helppolukuisesti ja tehtävien muodossa elämän sekä 

urheilun siirtymiä, erilaisia vaihtoehtoja, suunnitelmien tekemistä ja toisen uran luomista. 

Myös internetistä löytyy vapaasti käytettäviä työnhakuvinkkisivustoja, joissa määritellään 

urheilijoiden positiivisia ominaisuuksia suhteessa työelämään. Esimerkiksi Freeland (2012) 

perustelee urheilijan palkkaamista voitonhalun, joukkuementaliteetin ja kannustamisen sekä 

palautteen ja kritiikin sietokyvyn kannalta. Baumann (2010) puolestaan kuvaa Campus to 

career sivustolta löytyvässä tekstissään (5 Reasons why athletes make great employees) 

urheilijoiden vahvuuksiksi sekä hyvän työntekijän ominaisuuksiksi tiimityön, johtamisen ja 

johtajuuden, kommunikaation, toteuttamisen ja omistautumisen. 

 

2.3 Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen 

 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009–2010 mukaan kaikista 19–25 -vuotiaista 11 % pitää 

itseään kilpaurheilijana. Yhteiskunnallisesti yhtenä nuoruuden kehitystehtävänä on 

koulutuksen hankkiminen, minkä vuoksi on syytä tarkastella, millaisia mahdollisuuksia 

nuorilla kilpaurheilijoilla on nykyään Suomessa yhdistää urheilu ja opiskelu. Suomen 

Olympiakomitea (2014) on vastuussa huippu-urheilijoiden koulutuksen suunnittelusta ja 

koordinoinnista yhteistyössä urheilujärjestöjen, oppilaitosten, Opetus- ja kulttuuriministeriön 

ja Opetushallituksen sekä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Urheilijoiden 

valmentautumisen ja opiskelun alueellista kehitystyötä tehdään huippu-urheilu yksikön 

urheiluakatemioissa (Korhonen, Metsälä, Tikkanen, Hurri & Tirri 2013, 7). 

”Urheilijoiden opinto- ja uraohjauksen tavoitteena on, että lahjakkaalla 

urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana, opiskella 

joustavasti valmentautumisen ohella ja siirtyä edelleen työelämään urheilu-

uran aikana tai sen jälkeen. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, että 

opiskeluun, työllistymiseen ja muuhun elämänuraan liittyvät tarpeet 

huomioidaan kokonaisvaltaisesti osana urheilijan valmennusprosessia.”                                 

(Suomen Olympiakomitea 2014.) 

Huippu-urheilun ja koulutuksen yhdistämistä on tutkittu esimerkiksi Metsä-Tokilan (2001) 

toimesta. Kyseisen tutkimuksen taustaoletuksena on, että koulutuksen hankkinut urheilija 

selviytyy kouluttamatonta urheilijaa paremmin arkipäivän haasteista urheilu-uran aikana ja 

erityisesti sen jälkeen. Teoksen tutkimuskysymyksenä on, miten koulutus ja huipulle tähtäävä 
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valmennus on yhdistetty kahdeksassa eri maassa. Kaikissa vertailumaissa eli Belgiassa, Iso-

Britanniassa, Keniassa, Kiinassa, entisessä Neuvostoliitossa, Suomessa, Ruotsissa ja 

Yhdysvalloissa oli haasteita yhdistää urheilu- ja koulutusura. Eri lajien ja opiskelumuotojen 

yhdistämisessä oli sekä eroja että yhtäläisyyksiä; esimerkiksi ongelmat lisääntyivät mitä 

korkeammalle nuori urheilija edistyi niin opinnoissa kuin urheilussa. Urheilijoiden korkea-

asteen opintojen koulutusmalleissa esiintyi puutteita kaikissa maissa. Lisäksi lähes jokaisessa 

tutkimuksen vertailumaassa viranomaiset ja urheilujärjestöt olivat asettaneet erilaisia 

työryhmiä ratkomaan urheilun ja koulutuksen yhdistämiseen liittyviä ongelmia. Urheilijoiden 

yleisin ongelma oli aika ja ajanpuute, mikä saattoi heijastua opiskeluihin monella tavalla aina 

keskeyttämiseen asti. Aikaongelmien ratkomiseen ehdotettiin muun muassa opinto-ohjauksen 

lisäämistä sekä yksilöllisiä tenttiaikatauluja urheilijoille. Urheilijoiden urheilua ja opintoja 

rajoittivat monesti myös rahaongelmat, sillä opintotuki asettaa ehtoja, jotka ovat 

tavoitteelliselle urheilijalle haastavia. Tämän vuoksi huippu-urheilijoiden valmentautuminen 

edellyttää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. (Metsä-Tokila 2001, 275, 291.) 

Kyseisessä tutkimuksessa erotetaan maiden välille neljä mallia (taulukko 1), joiden ääripäitä 

ovat markkinatalousvetoinen ja valtiojohtoinen malli. Entinen Neuvostoliitto ja Kiina 

edustavat valtiojohtoista mallia, jonka vastakohtana voidaan pitää Yhdysvaltojen 

markkinatalousvetoista mallia. Pohjoismainen malli puolestaan syntyy Suomen ja Ruotsin 

tavasta. Lisäksi Englanti, Belgia ja Kenia muodostavat omanlaisensa murrosmallien ryhmän. 

Sen sijaan nykyisen Venäjän mallin määritteleminen ja sijoittaminen oli haasteellista, sillä 

maan urheilijoiden opintojärjestelmä muuttui koko ajan. (Metsä-Tokila 2001, 275.) 

Tunnetuin esimerkki urheilijoiden korkea-asteen opintojen suorittamisesta tulee 

Yhdysvalloista, jossa lähes jokaisella korkeakoululla on oma urheiluohjelma. Yhdysvalloissa 

on yhdistetty urheilua ja koulutusta jo yli 150 vuoden ajan. Oppilaitokset käyttävät urheilun 

mahdollisuuksia monipuolisesti hyväksi. Urheilun avulla markkinoidaan oppilaitosta 

potentiaalisille urheilijoille, mutta urheilua käytetään myös vahvistamaan koulun sisäistä 

ilmapiiriä yhtenäisemmäksi sekä luodaan edustava ulkoinen maine, jonka avulla saadaan 

taloudellista avustusta. Huomionarvoista on myös, että oppilaitosten urheilutoiminta yhdistää 

koulun nykyisiä oppilaita, opettajia, valmentajia sekä koulun entisiä oppilaita. 

Yliopistourheilua pidetään Yhdysvalloissa mahdollisuutena kohota sosiaalisesti, sillä riittävän 

hyvä menestys urheilussa avaa yliopistojen ovia riippumatta sosiaalisesta taustasta. Toisaalta 

Yhdysvaltojen mallin ongelmana on voittamisen ja liiketoiminnan kannattavuuden 

korostaminen.  (Metsä-Tokila 2001, 88–90, 285, 292.) 
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TAULUKKO 1. Urheilijoiden opintoväylämallit (Metsä-Tokila 2001, 276.) 

Markkinavetoinen 

malli 

Murrosmalli Pohjoismainen 

malli 

Valtiojohtoinen 

malli 

Yhdysvallat Iso-Britannia, 

Belgia & Kenia 

Suomi & Ruotsi Kiina & (entinen) 

Neuvostoliitto 

Oppilaitokset 

autonomisia, vaikka 

niiden 

urheilutoimintaa 
valvotaan ja 

säädellään 

 

Toiminnan tulee 

usein olla 

taloudellisesti 

kannattavaa 

 

Menestystä 

tavoitellaan 

 
Rahoitus 

paikallisyhteisöiltä ja 

sponsoreilta 

Keskushallinto 

(koulut 

ja yritykset) 

 
Koulut kilpailevat 

oppilaista 

ja erikoiskoulu-

statuksesta 

 

Koulujen ja 

ulkopuolisen 

rahoittajan 

yhteistoimintaa. 

 

Oppilaitoskohtaisia 
ratkaisuja, oppilaitos 

kattaa kulut 

Kouluilla laaja 

autonomia 

 

Kaikilla kouluilla 
mahdollisuus 

erikoistua 

 

Viranomaiset 

laativat yleiset 

raamit 

 

Urheilullisen 

menestyksen lisäksi 

opinnot tärkeitä 

 
Julkinen sektori 

vastaa 

kustannuksista 

suurimmaksi osaksi 

Toiminnan rajat, 

ohjeet ja tavoitteet 

laatii 

viranomainen 
 

Urheilumenestystä 

korostetaan 

 

Valtio rahoittaa 

toimintaa 

 

Metsä-Tokilan tutkimuksen aikaan urheilijoiden toisen asteen opintoväyliä oli Suomessa 

kolmenlaisia: urheilulukio, urheilupainotteinen lukio tai urheilijoiden ammatillinen koulutus. 

Suomalaisen mallin vahvuutena voitiin pitää joustavuutta ja luokattomuutta, sillä 

opetusviranomaisten kontrolli oli vähäistä, minkä vuoksi oppilaitoksilla oli vapaus toimia 

parhaaksi katsomallaan tavalla. Lisäksi urheilijat ja lajiliitot olivat olleet tyytyväisiä toisen 

asteen opintojen mahdollisuuksiin. Vastaavasti suomalaiseen urheilujärjestelmään liittyviä 

ongelmia olivat muun muassa, että nuoren urheilu-ura päättyy usein toisen asteen 

valmistumisen myötä, minkä lisäksi urheiluoppilaitosten alueellisten sijaintien myötä syntyi 

eriarvoisuutta. (Metsä-Tokila 2001, 282, 293.) Tällä hetkellä maassamme toimii 13 

urheilulukiota, joiden lisäksi on urheilupainotteisia oppilaitoksia. Vastaavasti on myös 

urheiluammattioppilaitoksia, joita nykyään on 12 eri puolella Suomea. Lisäksi urheilu-uran 

huomioon ottamista on mahdollista jatkaa Puolustusvoimien urheilukoulussa ja 

Päällystökoulussa. Ympäri Suomea on myös erilaisia urheiluopistoja ja liikunnan 

koulutuskeskuksia. (Nuoren urheilijan Ura 2013, 15; Nuoren urheilijan uraopas 2014, 11.) 

Suomen urheilujärjestelmän vakavin pulma oli Metsä-Tokilan (2001, 293) tutkimuksen 

tekoaikaan korkea-asteelta puuttuva urheilujärjestelmä. Suomalaisten huippu-urheilijoiden 
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koulutustaso on kuitenkin kohtuullisen korkea verrattuna muihin maihin. Urheiluopistot ja -

lukiot ovat osaltaan tukeneet urheilijoiden koulutuksen ja urheilu-uran yhdistämistä, mutta 

opintojen jatkaminen ja suositusten mukaan eteneminen korkeakoulutasolla on vielä 

tavoitteelliselle urheilijoille haasteellista. (Kärmeniemi, Lämsä & Savolainen 2013; Söyring 

2004, 18.) Urheilun ja opiskelun sujuvoittamista on kehitetty edelleen. Nykyään opiskelun ja 

urheilu-uran yhdistäminen on mahdollista myös korkea-asteella, sillä tavoitteellisesti 

urheilevan opiskelijan on mahdollista päästä Urheiluakatemiaan. Suomessa toimii 21 

alueellisista oppilaitos- ja osaamisverkostoista rakentuvaa Urheiluakatemiaa. 

Urheiluakatemian avulla opiskeleva urheilija saa urheilusta vaihtelevien käytänteiden mukaan 

opintopisteitä, mikä mahdollistaa opiskeluissa etenemisen, Kelan opiskelijaetuisuuksien 

saamisen sekä kahden uran luomisen samanaikaisesti. Urheilun ja opiskelun 

yhteensovittaminen vaatii kuitenkin suunnittelua ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. 

(Nuoren urheilijan Ura 2013, 26; Nuoren urheilijan uraopas 2014,10.) Tällä hetkellä 

urheileville nuorille löytyy siis tukea koulutuksen kaikilta tasoilta (peruskoulu, toinen ja 

korkea-aste) ja aloilta.  

Suomen Olympiakomitean Urheilijakyselyn (2013) mukaan suomalaiset urheilijat haluavat 

opiskella urheilu-uran aikana, ja vain hyvin harva haluaa siirtää opintoja kokonaan uran 

jälkeiseen aikaan. Urheilijoiden opinto-, työ- ja urheilu-urien tavoitteiden suunnitteluun ja 

saavuttamiseen auttavat urheiluakatemiat. Urheiluakatemioiden toiminnassa yhdistyy 

paikallinen ja seudullinen yhteistyöverkosto, jossa kuntayhteisöt, oppilaitokset, urheiluseurat 

ja –organisaatiot sekä erilaiset asiantuntijapalvelut ovat urheilijoiden tukena. (Korhonen, 

Metsälä, Tikkanen, Hurri & Tirri 2013, 5-6, 8.)  

Urheiluakatemian on tarkoitus vastata koko urheilijapolun kattavasta akatemiaverkoston 

johtamisesta sekä koordinoida urheilun ja opiskelun yhdistäminen mahdollisimman 

laadukkaaksi ja toimivaksi. Tavoitteena on myös lisätä valmennuskoordinaattoreita ja 

yleistaitovalmentajia akatemioihin. Lisäksi valikoiduille huippu-urheilijoille annetaan 

henkilökohtaista urasuunnittelua. (Nuoren urheilijan Ura 2013, 5, 8.)  Urheilijan päästessä 

urheiluakatemiaan hän saa lisäavukseen ohjaushenkilöitä. Mäki-Kokkilan (2010, 23) mukaan 

tarkoituksena on jopa, että urheiluakatemian koordinaattori ja erityisesti opinto-ohjaaja 

ottavat päävastuuta koululta yksilön opinto- ja uraohjauksen suhteen.  

Uudempien tutkimusten mukaan suomalaiset urheilijat kuvaavat onnistuneensa hyvin 

yhdistämään perus-, toisen- ja korkea-asteenopintoja urheilemisen kanssa. Urheilun ja 
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opiskelun yhdistämistä urheiluakatemiaympäristössä on hiljattain tutkittu Mannisen (2014), 

Kankaan (2013) sekä Gröhnin ja Riihivuoren (2008) toimesta. Mannisen (2014) tutkimuksen 

mukaan urheilun ja opiskelun yhdistämistä ovat oppilaitoksessa toteuttamassa opettajat, 

opinto-ohjaaja sekä valmennusvastaava, mikä kuvastaa urheiluakatemian toimivuutta. 

Nuoren urheilijan opiskelusuunnitelman tekeminen ja valmentajan kuuleminen sitä 

suunniteltaessa on tärkeää. Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että opinto-ohjauksen kehittämistä 

pidettiin tärkeänä ja oppilaitoksissa tulisi olla ammattitaitoisia ohjaajia, jotta he osaisivat 

asettua nuoren urheilijan asemaan sekä pystyisivät tukemaan nuorta urheilun ja opiskelun 

yhdistämisessä.  (Manninen 2014, 52, 68.) Vastaavasti Gröhnin ja Riihivuoren (2008) 

tutkimuksesta selvisi, että urheiluakatemioiden urheilijoista noin 80 % on tyytyväisiä 

opintomenestykseensä korkea-asteella, mutta samaan aikaan yli puolet kokee urheilun 

hidastaneen opintojaan. Kuitenkin yli puolet urheilijoista kertoo onnistuneensa hyvin 

yhdistämään opiskelun ja urheilun, vaikka suurin osa urheilijoista ei kokenut 

urheiluakatemian vaikuttaneen merkittävästi opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. (Gröhn & 

Riihivuori 2008, 2, 99.) Sen sijaan Kankaan (2013) tutkimuksesta selvisi, että 

urheilulukiolaisilla on omasta mielestään jopa liian paljon koulutusta ja uraa koskevia 

vaihtoehtoja, joista on vaikea valita heille parhain vaihtoehto. Tämän vuoksi 

urheilulukiolaisilla on jonkin verran vaikeuksia sitoutua ura- ja koulutusvalintaa koskeviin 

päätöksiin. (Kangas 2013, 71–72).   

Urheilijoille on myös erityisesti suunniteltuja koulutuksia, joita suunnitellaan koko ajan lisää, 

sillä urheiluliitot ja –seurat kannustavat myös urheilijoiden kouluttautumista. Urheilijoille 

suunniteltujen koulutusten tarkoituksena on, että urheilijoiden opiskeleminen olisi helpompaa 

urheilu-uran aikana. Esimerkiksi Vierumäellä on ammattimaisesti urheileville luotu 

liikunnanohjauksen perustutkinnon monimuotokoulutus. Kyseisen koulutus on Suomen 

urheiluopiston järjestämä 120 opintoviikon laajuinen koulutus, josta valmistutaan 

liikuntaneuvojaksi. Koulutus kestää aiemmista opinnoista riippuen 2-3 vuotta, ja urheilijoille 

on erikseen kesä- ja talvilajien ryhmät. Kesä- ja talvilajien ryhmien aikataulutus on 

suunniteltu lajien vuosirytmien mukaan. Esimerkiksi talvilajien ryhmä soveltuu 

jääkiekkoilijoille ja koripalloilijoille, kun taas kesälajit jalkapalloilijoille. Kyseinen 

monimuotokoulutus toteutetaan yksilöllisellä aikataululla, mutta siihen kuuluu kahden 

kuukauden lähiopetusjaksot ja etäopiskelua. (Koivisto 2014; Suomen urheiluopisto 

Vierumäki 2014.) 

 



 

17 
 

2.4 Jääkiekon, jalka- ja koripallon harrastaminen ja ammattilaisuus 

 

Huippu-urheilu on muuttunut harrastuksesta keskeiseksi elämänsisällöksi ja siinä 

menestyäkseen urheilijan on elettävä urheilun ehdoilla. Urheilun ammattimaistuminen ja 

kansainvälistyminen on tehnyt urheilusta kokonaisvaltaista ja totalisoitunutta. Urheilun 

totalisoituminen tarkoittaa kilpaurheilun muutosta kohti päättymätöntä kilpailuprosessia ja 

globalisoitumista. Näin ollen entinen urheilijan omaehtoinen yrittäjyys on muuttunut 

enemmän huippu-urheilusta vastaavien järjestelmien kyvyksi löytää ja sitouttaa urheilijat 

menestyspyrkimykseen ja lajiin tarjoamalla laadukasta ohjausta. Tämän vuoksi voidaan sanoa 

huippu-urheilun muuttuneen yksilöiden tai joukkueiden sijaan järjestelmien väliseksi 

kilpailuksi. (Heinilä 2010, 42, 66.) 

Jokaisella urheilulajilla on oma kehityshistoria ja lajikulttuuri. Luotettavaa ja eri lajien välistä 

tutkimustietoa aiheesta ei Heinilän (2010, 198) mukaan ole olemassa, sillä tutkimusten 

toimeksiantajana on usein lajiliitto, joka ohjaa tutkimuksen tuloksia. Tämän vuoksi 

lajikulttuurien vertailu on haasteellista. Toisekseen urheilulajien historia saatetaan kirjoittaa 

urheilusankarin tai -joukkueen menestystarinaksi, jolloin huomiotta jää usein suuri 

taustajoukko. Huomionarvoista on myös se, että urheilulajien historia liittyy monesti 

markkinointitehtäviin. (Heinilä 2010, 198–199.) Seuraavaksi tarkastellaan tämän tutkimuksen 

näkökulmasta keskeisiä lajeja siltä osin kuin on mahdollista. 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009–2010 mukaan jalkapalloa pelaa 217 000, jääkiekkoa 

101 000 ja koripalloa 35 000 lasta tai nuorta ja noin puolet heistä harrastaa lajiaan 

urheiluseuroissa. Liikunnan harrastaminen on säilynyt ikäluokissa viime aikoina 

samanlaisena, mutta jalkapallon lajisuosio on kuitenkin hiipunut edellisen neljän vuoden 

aikana merkittävästi. Kuitenkin enemmän kuin 260 000 alle 8-vuotiasta suomalaista harrastaa 

jalkapallon pelaamista viikoittain, mutta heistä vain noin 0,01 prosenttia pääsee 

kansainväliselle tasolle (Kansallinen liikuntatutkimus 7/2010 2010, 7-10,16; Puronaho & 

Huttunen 2007, 274–276.) 

Suomen Palloliitto on perustettu 1907 ja vuotta myöhemmin se liittyi jo kansainväliseen 

jalkapalloliittoon FIFAan (Palloliitto 2014). Suomen Palloliiton missiona on ”jalkapalloa 

jokaiselle”, minkä lisäksi perusarvoiksi on määritelty iloisuus, luotettavuus, menestys ja 

yhteisöllisyys. Jalkapallopiireissä toimii noin 500 000 aktiivia. Suomen Palloliiton 

jalkapallon toimintastrategian viisi peruspilaria vuosille 2013–2016 ovat: 1) jalkapallon 
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missio, 2) yhteisömme perusarvot, 3) visio 2020, 4) strategiset painopistevalinnat ja 

positiointi ja 5) operatiivinen toiminta & tuloskortit. Lisäksi liittotasolla on tarkemmin 

määritelty ”voittoja joka päivä” painopisteiksi, 1) pelaajakehitys, 2) seurakehitys, 3) 

osaamisen kehittäminen, 4) markkinointiviestintä ja myynti sekä 5) johtajuus ja hyvä 

hallintotapa. Jalkapallotoiminnan kehittämisestä vastaa The Football Association of Finland 

(FAF), jonka tehtäviin kuuluu myös nuorten pelaajien koulutuksesta huolehtiminen. 

Suomalaisen jalkapallokulttuurin isoimpia haasteita on resurssien puute, nuorista pudokkaista 

huolehtiminen ja jalkapallopalveluiden tuottaminen. (Puronaho & Huttunen 2007, 274–275; 

Suomalaisen jalkapallon Toimintastrategia 2013–2016.)  

Suomalainen koripalloilu on saanut alkunsa 1930-luvun lopulla, kun Suomen Koripalloliitto 

perustettiin ja Suomi osallistui ensimmäisen kerran EM-kisoihin (Suomen koripalloliitto 

2014). Nykyään koripalloliiton (2012 – 2015) missiona on ”Hoitaa suomalaista korista niin, 

että se tuottaa iloa ja energiaa kasvavalle ihmisjoukolle ja menestyy kilpailussa”. Kosken ja 

Heinilän (1986) mukaan joukkuehenki on tärkein koripallon kiinnostavuuden tekijä, josta 

seuraa joukkueen toimimiseen ja menestymiseen liittyviä tekijöitä. Myös urheilutoveruus ja 

pelihuumori koettiin tärkeäksi. Lisäksi pelin älyllisiä ja taitovaatimuksia sekä 

hyväkuntoisuuden kokemusta pidetään tärkeänä, sillä koripalloa kuvataan kognitiiviselta 

rakenteeltaan yhdeksi kompleksisimmaksi urheilumuodoksi. (Koski & Heinilä 1986, 40, 49.) 

Koripallon asema yhtenä Suomen tärkeimmistä joukkuelajeista on vahvistunut ja koripallon 

harrastajamäärät sekä yleisömäärät otteluissa ovat olleet kasvussa. Myös Suomen asema 

kansainvälisessä koripallossa on viime aikoina kehittynyt. Koripalloliiton strategisissa 

tavoitteissa määritellään myös juniori- ja seuratoiminnan laadun parantamista sekä aikuisten 

pääsarjojen pelaamisen yhdenmukaistamista. (Koripalloliiton strategia 2012–15.)  

Jääkiekkoa on pelattu Suomessa jo ennen 1900-lukua, mutta Suomen jääkiekkoliitto on 

perustettu vasta 1929. Ensimmäiset suomalaiset MM-kilpailut järjestettiin 1965 Tampereella. 

Niistä kymmenen vuotta myöhemmin perustettiin SM-liiga ja samoihin aikoihin suomalaiset 

alkoivat keräämään kansainvälistä menestystä erilaisissa arvokisoissa. Suomen 

jääkiekkoilijoiden etujärjestö eli Pelaajayhdistys on perustettu 1973, ja se tarjoaa monenlaista 

tukea pelaajille uran aikana. Pelaajayhdistys on muun muassa neuvotellut SM-liigapelaajien 

sopimusten vähimmäisehdoista ja vaikuttanut pelaajien lakisääteiseen mahdollisuuteen siirtää 

urheilutulojaan urheilurahastoon ja vakuutusturvan syntymiseen. Lisäksi se tarjoaa 

pelaajilleen tarpeen vaatiessa oikeusapua ja lääkäripalveluita. Pelaajayhdistys tukee 

urheilijoiden opiskelua urheilijoille räätälöityjen koulutusten ja oman opinto-ohjaajan tuen 
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ansiosta. Vuonna 2007 on perustettu SM-liiga Alumni, jonka tarkoituksena on edistää 

pelaajien sopeutumista kiekkouran jälkeiseen elämään rakentamalla yhteistyössä eri tahojen 

kanssa erilaisia koulutus- ja työvaihtoehtoja sekä pitää yllä kiekkouran aikana solmittuja 

ystävyyssuhteita. (Ammattina jääkiekko 2010; Suomen jääkiekkoliitto: historia 2014.) 

Suomen jääkiekkoliiton (2013) mukaan lajilla on 190 000 aktiivista harrastajaa ja kyseessä on 

Suomen suosituin urheilulaji. Suomi-kiekon strategian 2011–2014 mukaan jääkiekon 

missiona on ”Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi” ja visiona ”intohimona jääkiekko”. 

Tarkemmin ilmaistuna jääkiekon toimintastrategian tahtotiloiksi on määritelty 1) urheilijan 

kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen kehityksen tukeminen, 2) osaamisen lisääminen kaikilla 

tasoilla, 3) seurojen toiminnan tason nostaminen ja toimintaedellytysten parantaminen sekä 4) 

arvostuksen, innostavan yhteistyön ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Tarkoituksena on myös 

rakentaa pelaajapolku lapsesta huippu- tai harrastekiekkourheilijaksi tahto- ja taitotason 

mukaan sekä vahvistaa positiivisesti jääkiekon asemaa. (Suomi-kiekon strategia 2011–2014.)  

Suomen suosituin urheilulaji on jääkiekko, mutta maailmanlaajuisesti sen suosio on pienempi 

kuin jalkapallon ja koripallon. Jalkapallon, jääkiekon ja koripallon ammattilaisuudessa on 

eroja Suomessa. Kärmeniemen, Lämsän ja Savolaisen (2013) tekemän tutkimuksen mukaan 

yli puolet jalkapalloilijoista oli sitä mieltä, että lajin asema Suomessa mahdollistaa 

ammattiurheilijaksi siirtymisen. Samoin noin puolet koripalloilijoista oli sitä mieltä. Hiukan 

yllättäen vastaava luku jääkiekkoilijoiden osalta käsitti vain noin kolmasosan, minkä lisäksi 

suurin osa jääkiekkoilijoista oli sitä mieltä, että lajissa ei juuri ole mahdollisuuksia edetä 

ammattilaiseksi. Kuitenkin keskimääräisiä kokonaistuloja tarkastelemalla selvisi, että 

jalkapalloilijat (11 150) ja jääkiekkoilijat (10 800) tienaavat suunnilleen saman verran, mutta 

vastaavasti koripalloilijoiden (7 940) tulot olivat pienemmät. (Kärmeniemi, Lämsä & 

Savolainen 2013, 47, 53.) 

 

2.5 Joukkueurheilijan kasvun vaihtoehtoisia polkuja 

 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2009–2010 mukaan 3-18-vuotiaat lapset ja nuoret 

harrastavat eniten jalkapalloa, pyöräilyä ja uintia. Nuorten urheilijoiden osallistumisen syitä 

eri urheilulajeihin ovat itsensä haastaminen ja paremmaksi tuleminen (78 %), urheilusta 

nauttiminen (69 %), ystävien saaminen (63 %) ja urheilun jännittävyys (63 %) sekä kunnossa 

pysyminen (65 %) ja sen tuoma hyvänolon tunne (67 %). Vastaavasti enemmän ulkoiseen 
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motivaatioon liittyvät syyt kuten raha (11 %), voittaminen (33 %) ja palkinnot (25 %) saivat 

huomattavasti vähemmän painoarvoa. (Kremer, Trew & Ogle 1997, 18 - 19.)  

Yleensä lajin harrastajat valikoituvat tiettyyn urheilulajiin lajin vetovoimatekijöiden 

perusteella. Luonnollisesti erilaiset ja erityyppiset lajit houkuttelevat erilaisia yksilöitä. 

Urheilulajien välistä vaihtelua syntyy olemussisältöjen erojen mukaan kulttuuritaustasta, 

kilpailueetoksesta, vaatimustasosta ja kokemuksen välittömyydestä. Esimerkiksi joukkuepelit 

kuten jääkiekko, kori- ja jalkapallo houkuttelevat sellaisia yksilöitä, jotka antavat sosiaaliselle 

kanssakäymiselle ja yhteishengelle suuren arvon. Toinen lajivalintaan vaikuttava tekijä 

muodostuu ystävistä ja asuinympäristöstä, minkä lisäksi paikkakunnan ”ykköslaji” saattaa 

vetää puoleensa harrastajia. (Koski & Heinilä 1986, 39–40, 66.)  

Joukkue- ja yksilölajien väliset erot eivät ole kovin suuria nuoren urheilijan kehityspolun 

tutkimisen osalta. Kaikille urheilijoille on tyypillistä suunnata ajatuksiaan ja toimintojaan 

urheilu-uraan ja siinä menestymiseen yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Urheilijoiden 

harjoittelu on päämäärätietoista ja kurinalaista, mutta joukkuekavereiden ansiosta myös 

leikinomaista. Vastaavasti yksilölajien ominaispiirteenä ovat niin sanotut varhaisen 

erikoistumisen lajit ja myöhäisen erikoistumisen lajit. Urheiluharrastuksen kannalta 

vanhemmat ovat odotetusti merkittävä tekijä nuoren urheilijan sosiaalisessa ympäristössä, 

sillä he osallistuvat kisoihin ja harjoituksiin. Itse asiassa monen urheilevan nuoren 

vanhemmalla on myös kilpaurheilutausta ja perheen muut lapset harrastavat usein samaa 

lajia. Toisaalta nuoren urheilijan kaveripiirin vaikutus on erittäin merkitsevä nuoruusiässä, 

mutta kokonaisuudessaan vanhempien vaikutus urheiluharrastuksen aloittamiseen on 

suurempi kuin kavereiden. Kuitenkin yksilöllisyys erottelee yksilö- ja joukkueurheilijoita, 

koska joukkueurheilijoilla on joukkueen ja sen jäsenien tuki. (Aarresola & Konttinen 2012, 3, 

36; Piispa 2013, 16; Tikkanen 2007, 71.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että erilaisten urheilulajien kokeileminen lapsuudessa 

edesauttaa huippu-urheilijaksi kasvamista. Joukkueurheilijan polkua voidaan kuvata 

sellaiseksi, että varhaislapsuudessa pelataan pihapelejä ja harrastetaan urheiluseurassa. 

Alakouluiässä kilpaillaan päälajissa, mutta harrastetaan myös muita lajeja, minkä jälkeen 

yläkouluiässä aletaan panostamaan päälajiin ja muut lajit alkavat jäämään pois. Eräs 

mielenkiintoinen huomio on myös, että joukkueurheilijoiden ”kakkoslaji” on usein toinen 

joukkuelaji, esimerkiksi jääkiekkoilijat harrastavat usein jalkapalloa. (Aarresola & Konttinen 

2012, 20, 27; Côté, Baker & Abernethy 2007, 198.)  
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Urheiluvalmentautuminen alkaa nykyään entistä nuorempana, mutta eri lajien tavoitteellisen 

harjoittelun ja erikoisosaamisen kehittämisen aloitusiässä on suuria eroja (Heinilä 2010, 84; 

Söyring 2004, 50). Joukkuelajien urheilijoista 95 % oli yläkouluiässä valinnut päälajinsa, kun 

vastaava luku yksilölajien urheilijoilla oli 81,5 %. Yläkouluikäisistä joukkuelajin harrastajista 

37 % kilpaili myös päälajinsa lisäksi toisessa lajissa tai harrasti omatoimisesti jotain muuta 

lajia, ja vastaavasti 58 % harjoitteli vain omaa päälajiaan. Toisin sanoen suurin osa 

lisensoiduista joukkuelajin harrastajista kilpailee 13–15-vuotiaana enää omassa päälajissaan. 

(Aarresola & Konttinen 2012, 3, 18, 37.)  

Urheilijoiden motivaatio muuttuu ajan kuluessa. Aarresola ja Konttinen (2012, 33) ovat 

tulleet siihen tulokseen, että urheilun motiivit ja merkitykset kietoutuvat tavallaan yhteen, 

koska niiden avulla selitetään kulloinkin miksi urheillaan ja mitkä asiat urheilussa ovat 

tärkeitä. Useiden tutkimusten mukaan nuorten liikunta-aktiivisuus vähenee selvästi murrosiän 

etenemisen myötä. Nuorten liikunta-aktiivisuuden laskemista ennaltaehkäisee varhainen 

fyysinen aktiivisuus, mutta sitä voidaan myös parantaa sosiaalisen tuen ja minäpystyvyyden 

avulla. Toisaalta urheiluharrastuksen lopettaminen on luonnollinen seuraus lapsen ja nuoren 

kasvun myötä, jolloin kiinnostuksen kohteet voivat siirtyä urheiluharrastuksesta johonkin 

toiseen lajiin tai elämänosa-alueeseen. (Aira, Kannas, Tynjälä, Villberg & Kokko 2013, 13, 

26.) 

Suomalaisen huippu-urheilun muutosryhmän (2012, 13) mukaan huippu-urheilijaksi 

kasvamiseen liittyy kolme vaihetta: lapsuus-, valinta- ja huippuvaihe. Lapsuusvaiheessa 

huomio on monipuolisessa ja riittävässä urheilussa. Seuraavassa vaiheessa on kyse urheilu-

uran valitsemisesta, mistä seuraa, että urheilu on kokonaisvaltainen elämäntapa, mitä tuetaan 

monipuolisesti huippuvaiheessa. (Huippu-urheilun muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 13.) 

Huippu-urheilijaksi kasvamiseen suositellaan useiden tutkimusten mukaan sellaista polkua, 

jossa harrastetaan lapsena paljon eri urheilulajeja.  

Côtén, Bakerin ja Abernethyn (2007) kehitysmallissa (Developmental Model of Sport 

Participation) selvennetään huippu-urheilijaksi kasvamisen vaihtoehtoisia polkuja (kuvio 2). 

Kyseisessä urheiluharrastuksen kehitysmallissa on kolme kehityspolkua huippu-urheilijaksi 

kasvamiseen. Kehityspolun kahdessa ensimmäisessä versiossa kokeillaan aluksi erilaisia 

urheilulajeja, minkä jälkeen tehdään lajin valinta ja aletaan tavoitteellisesti kehittymään ja 

panostamaan urheiluun. Ensimmäisen ja toisen polun ero muodostuu siitä, että toisen polun 

urheilijat aloittavat aikaisemmin tavoitteellisen urheilun. Toisen polun urheilijat jakaantuvat 
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vielä keskenään kahtia sen mukaan, kuinka aikaisessa tai myöhäisessä vaiheessa päälajin 

valinta ja urheilun panostusvaihe alkaa. Huippu-urheilijaksi kasvamisen kolmannessa 

polkumallissa aloitetaan tavoitteellinen urheilu nuorena. Näillä urheilijoilla ei kuitenkaan ole 

ollut muita urheiluharrastuksia, vaikka urheilu on ollut pienestä pitäen tärkeää. Aiemmissa 

tutkimuksissa tämän kolmannen polkumallin kulkijoita kuvataan ennemminkin liikunnallisen 

elämäntavan omaaviksi yksilöiksi kuin huippu-urheilijoiksi. (Côté, Baker & Abernethy 2007, 

196–198.)  

                

KUVIO 2. Vaihtoehtoiset polut huippu-urheilijaksi kasvamiseen (Mukaillen Côté, Baker & 

Abernethy 2007, 197).  

Kilpaurheilijalla voi olla muitakin polkuja. Esimerkiksi Aarresola ja Konttinen (2012, 17) 

esittelevät Côtén ym. (2007) urheiluharrastuksen kehitysmallista johdetusta tutkimuksesta 

kuusi omaa vaihtoehtoista mallia, jossa urheilijan on myös mahdollista vaihtaa polkuja. 

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan Côtén ym. (2007)  mallin toinen kehityspolku on 

suosituin tie huippu-urheilijaksi. Huomionarvoista kuitenkin on, että mallin toinen polku voi 

olla hyvin erilainen riippuen yksilöstä, sillä päälajinvalinta voi tapahtua 13-vuotiaana tai 
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vasta 18-vuotiaana, minkä vuoksi lajin panostus- ja huippu-urheilijavaihe voi vaihdella. 

(Aarresola & Konttinen 2012; Côté, Baker & Abernethy 2007.) 

Huippu-urheilijalla tulee olla selkeitä tavoitteita ja pitkän aikavälin suunnitelmia. 

Joukkueurheilijan omat ja joukkueen menestystavoitteet kietoutuvat toisiinsa, mutta 

tavoitteita tulee tarkastella myös erikseen. Erona yksilöurheilijoihin joukkueurheilijat oppivat 

kilpailemaan sekä häviämään yhdessä. Toisaalta joukkueurheilun erityispiirteeksi voidaan 

nimetä arvaamattomuuden elementti, sillä moni asia on urheilijasta itsestään riippumaton. 

Kaiken kaikkiaan joukkueurheilijat ovat riippuvaisempia muista ihmisistä kuin 

yksilöurheilijat, sillä joukkueurheilijoiden uraan vaikuttavat voimakkaammin muun muassa 

valmentaja ja seuravalinnat. Toisaalta taas joukkueurheilun lopettaminen koetaan 

helpommaksi kuin yksilöurheilun, minkä lisäksi joukkueurheilijat mainitsivat yksilölajin 

edustajia useammin lopettamissyyksi urheilullisten tavoitteiden saavuttamisen. (Piispa 2013, 

16; Sanoista teoksi 2010, 14; Vuolle 2001, 28–30.)  

Joukkueurheilijoilla on siis sekä hyötyä että haittaa joukkueesta. Eroavaisuuksia syntyy myös 

mies- ja naisjoukkueurheilijoiden välille. Miesten ja naisten joukkueet kohtaavat usein 

samanlaisia asioita, mutta asioiden ratkaiseminen vaihtelee sukupuolittain. Erityisesti 

kommunikoiminen, ihmissuhteet, joukkueen menestyminen ja epäonnistuminen sekä yksilön 

suoritus, vastuunkantaminen ja seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat joukkueen 

toimintaan ja ne eroavat sukupuolittain joukkueissa. Lisäksi joukkueen valmentajan toiminta 

vaikuttaa siihen, miten edellä mainittuihin asioihin suhtaudutaan ja tilanteita selvitetään. 

Sukupuolittaisista eroista huolimatta, tulee muistaa, että jokainen urheilija on yksilö ja vaatii 

hiukan erilaista kohtelua sekä tukea. (Balague 2003, 131, 139.) 
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3. URHEILIJOIDEN URAN RAKENTAMINEN JA AMMATILLINEN 

SUUNTAUTUMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan urheilijoiden uran rakentumista. Urheilijoiden elämänkulkuun 

kuuluu tavanomaisen normatiivisen kehityksen lisäksi myös muunlaisia siirtymiä, jotka 

vaikuttavat yksilön elämään. Tämän vuoksi aluksi tutustutaan urheilijoiden urasiirtymiin, 

jonka jälkeen tarkastellaan millaisia asioita urheilijoiden uraohjauksessa tulisi huomioida. 

Urheilija elää intensiivisintä urheilu-uran vaihettaan samaan aikaan kuin yhteisöelämän muut 

tärkeät vaatimukset ovat ajankohtaisia. Näin ollen yksilöllä on edessä valintatilanteita, joissa 

urheilun vaihtoehtona ovat muiden elämäntoimintojen rajoittaminen tai siirtäminen. 

Luonnollisesti, mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä haastavampi valintatilanne on. 

Näkyvimmät urheilun vaikutukset ovat aineellisia elämän perustekijöitä kuten koulutuksen ja 

ammatinvalinta, mutta urheilijat joutuvat tekemään myös paljon muita uhrauksia 

henkilökohtaisen elämän alueilla. Vuolteen (2001) mukaan huippu-urheilijan urheilu-uran 

vaikutukset riippuvat siitä, 1) miten urheilija on saavuttanut asettamansa tavoitteet, 2) mitä 

syitä urheilu-uran lopettamisella on ollut ja 3) miten urheilija on valmistautunut urheilun 

jälkeiseen elämään.  (Vuolle 2001, 8, 11.) 

 

3.1 Urheilijoiden urasiirtymät 

 

Uran tutkiminen on suhteellisen vilkasta, minkä takia käsitteet ovat melko vakiintumattomia. 

Viitalan (2002, 145) mukaan ura tarkoittaa yksilön ammatillista kehittymistä, joka alkaa 

ensimmäisestä työpaikasta ja päättyy eläkkeelle siirtymiseen.  Toisaalta yksilöllä voi olla 

useita uran uudelleen suuntautumisen vaiheita, minkä takia uriakin voi olla useampia. 



 

25 
 

Ihmisten ammatillista kasvua ja oppimista työelämässä paljon tutkinut Ruohotie (2002, 205) 

puolestaan kuvailee uraa työkokemusten kautta saatujen tietojen varastoksi ja kertymäksi. 

Työuraa voidaan kuvata siis yksilön työhön liittyvien peräkkäisten roolien, toimintojen ja 

kokemusten sarjaksi, joka voi suuntautua organisaatiossa vertikaalisesti ja horisontaalisesti. 

Nykyaikainen uranäkemys korostaa horisontaalista eli osaamisen kehittymistä entisen 

vertikaalisen eli uralla etenemisen sijaan, minkä takia ammatillinen kasvu ja urakehitys 

nähdään vuorovaikutukseen perustuvana oppimisprosessina (Ruohotie 2002, 205; Viitala 

2002, 145.) 

Louisin (1980) mukaan urasiirtymällä tarkoitetaan, että ajan mittaan yksilö kerää erilaisten 

roolien kautta kokemuksia, jonka seurauksena urat voidaan nähdä sarjana. Uraan liitettävä 

rooli voi olla työperäistä tai ei-työhön liittyvää kuten harrastuksesta peräisin olevaa. 

Urasiirtymiin liittyy kuitenkin aina mahdollisuus ja riski, mutta samalla ne voivat edesauttaa 

henkilökohtaista kasvua. Uran ja urasiirtymien kannalta ratkaisevaa on, kuinka hyvin yksilö 

itse tunnistaa ja tuntee itsensä kuten persoonallisuuden piirteet, arvot, asenteet, taidot ja 

kyvyt. Näiden asioiden tietäminen on tärkeää, jotta niitä voidaan hyödyntää erilaisissa 

työympäristöissä, tehtävissä ja kokoonpanoissa. Onnistumisen kokemukset uralla edistävät 

luonnollisesti urakehitystä ja vauhdittavat psykologista menestymisen sykliä, mutta myös 

haasteelliset tavoitteet lisäävät yksilön motivaatiota ja urakehitystä. (Louis 1980, 329-339; 

Ruohotie 2002, 56, 206.) 

Urasiirtymien tarkastelu on lähtöisin ohjauksesta, mutta sitä on sovellettu 

urheilupsykologiaan jo 1990-luvulta lähtien. Sugarmanin (1986, 131) mukaan siirtymät 

voivat perustua niin ikään, normatiivisiin ja ei-normatiivisiin kuin historiaan ja aikaan 

liittyviin tekijöihin. Yleisesti ottaen siirtymien nähdään syntyvän oman elämän pohdinnoista 

ja sellaisista valinnoista, joiden myötä ihminen rakentaa omaa elämäänsä. Urheilijoiden 

normatiivisiin siirtymiin lukeutuu esimerkiksi junioritoiminnasta kilpaurheilijaksi 

siirtyminen. Vastaavasti ei-normatiivisiin siirtymiin kuuluvat ennustamattomat ja 

arvaamattomat muutokset, kuten loukkaantuminen tai odottamaton joukkueenvaihto. 

(Wylleman & Reints 2010, 88.) 

Huippu-urheilu-uran jälkeisestä elämästä ja urheilupsykologiasta on kiinnostuttu vasta 

hiljattain. Alun perin urheilijoiden uratutkimukset keskittyivät urheilu-uran päättämiseen ja 

ikääntymiseen, jolloin urheilijan toiselle uralle siirtymistä verrattiin synkkiin 

sosiaaligerontologian ja kuoleman tutkimuksen teoreettisiin malleihin. 1980-luvulta lähtien 
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urheilijoiden uratutkimuksissa ollaan oltu yhä enemmän kiinnostuneita yksilön urheilu-uran 

lopettamisprosessista ja urasiirtymästä. Tuolta ajalta peräisin oleva urheilijoihin sovellettu 

urasiirtymämalli ”model of human adaptation to transition” on Schlossbergin käsialaa.  

Kyseisessä siirtymämallissa kuvataan: tapahtuma tai ei-tapahtuma (events or non-events), 

jonka takia henkilön oletukset itsestään ja maailmasta muuttuvat, minkä seurauksena 

henkilöltä vaaditaan käyttäytymisen ja ihmissuhteiden muutoksia. (Lavallee, Kremer, Moran 

& Williams 2004, 210, 217-218.) Tällaisia urheilu-uraan liittyviä merkittäviä tapahtumia, 

joita urheilijat jaottelevat ovat esimerkiksi tietyt pelit, maajoukkueeseen valinta tai 

toteutumatta jääneet unelmat.  

Karkeasti jaoteltuna urheilu-uran tutkimuksilla on kolme suuntausta: 1) urasiirtymien ja 

urheilu-uran päättymisen suuntaus, 2) kehityksellinen suuntaus ja 3) erilaisten copingkeinojen 

ja mahdollisiin muutoksiin reagoimisen suuntaus. Aiemmin on myös esitetty, että urheilijan 

uran muutoksiin ja siirtymiin vaikuttaa maan urheilujärjestelmän rakennemalli. Viime aikoina 

urheilijoiden uratutkimus on kuitenkin kehittynyt holistisemmaksi tutkimukseksi, sillä 

urheilu-uralta työuralle siirtymisen lisäksi tutkimuskohdetta on laajennettu urheilijasta 

yksilöön sekä koko urheilun ilmiöön ja urheilujärjestelmiin Huomiota on siis siirretty 

urheilijoiden copingkeinojen suunnittelusta urasiirtymiin sekä urheilijoiden elämäntaitoon ja 

koulutukseen, jolloin urheilijaa tuetaan kokonaisvaltaisemmin niin urheilun kuin siviiliuran 

näkökulmasta. (Lavallee ym. 2004, 222: Stambulova ym. 2009, 395, 408–409; Wylleman, 

Alfermann & Lavallee 2004, 7.) 

Urheilijoiden copingkeinoilla tarkoitetaan erilaisten haasteiden, niin ongelmien kuin 

tunteiden ratkomista, mikä edesauttaa tekemään onnistuneita siirtymiä urheilussa. Urheilu-ura 

vaatii tarkkojen tavoitteiden ja erilaisten mahdollisuuksien tarkastelua ja erilaisten 

copingkeinojen suunnittelua. Näiden tarkastelu johtaa kuitenkin usein konfliktiin sen välillä 

”mitä urheilija on” ja ”mitä hän haluaa olla”, ja siitä selviytyminen riippuu siirtymien 

voimavarojen ja taakkojen tasapainosta. Näin ollen selviytyminen voi olla onnistunutta tai 

epäonnistunutta, mikä riippuu tutkijoiden mukaan urheilijan urasiirtymien tietoisuudesta ja 

kyvykkyydestä tehdä perusteltuja päätöksiä. (Alfermann & Stambulova 2007, 717–718.)  

Nykyään urheilijoiden urasiirtymien tutkiminen on enemmän kuvailevaa kuin teoriaohjaavaa 

ja aiheella on useita suuntauksia, mutta suuntauksista riippumatta tutkimusten keskiössä on 

usein urasiirtymien syyt ja copingkeinot. Urheilijoiden urasiirtymämalleissa seurataan siis 

perinteistä mallia, jossa tarkastellaan koko prosessia eikä yksittäisiä tapahtumia. Alfermann ja 
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Stambulova (2007, 717) selittävät Schlossbergin sekä Watersin ja Goodmanin avulla, että 

urasiirtymien prosessin tarkasteluun liittyy neljä näkökulmaa: 1) tilanne (tapahtuman tai ei-

tapahtuman siirtymä) 2) yksilö 3) tuki ja 4) strategiat (informaatio ja suunnan löytäminen). 

(Alfermann & Stambulova 2007, 717, 724-725, Stambulova ym. 2009, 395.) Urheilu-uraan 

kuuluu erilaisia tapahtumia, joiden käsitteleminen on tärkeää. Urheilijan toimintastrategiat 

käsitellä tilannetta niin asia- kuin tunnetasolla ja toiminnan tavoitteellinen suuntaaminen ovat 

keskeisiä. Näin ollen urheilijan oma asenne ja hänen tukijoukkojensa laajuus ja tuki myös 

urheilun ulkopuolella ovat niin ikään merkittäviä uuteen tilanteeseen siirryttäessä. 

 

McKnight, Bernes, Gunn, Chorney, Orr ja Bardick (2009) puolestaan selittävät, että 

urheilijoiden urasiirtymiin vaikuttaa yksilön ennakoiva sosiaalistaminen, identiteetin ja 

minäpystyvyyden tarkastelu, yksilöllisten hallintataitojen kehittäminen, sosiaalinen tuki ja 

tukijärjestelmät sekä urheilu-uran päättämisen syy (vapaaehtoinen valinta vai pakollinen syy). 

Heidän mukaan urheilijoiden urasiirtymiä tulisi tukea ohjauksen avulla, jolloin keskitytään 

psykologiseen, koulutukselliseen ja kognitiivis-behavioraaliseen ohjaukseen sekä tunteisiin. 

Tarkemmin ilmaistuna huomion kohteena on urheilijan emotionaalinen hyvinvointi ja taito 

oppia käyttämään urheilussa kehittyneitä taitoja ja osaamista muissa tilanteissa. Kyseessä on 

ennen kaikkea se, että urheilija ymmärtää kuinka paljon asioita, taitoja ja osaamista hän on 

oppinut urheilun ohessa sekä se, että niitä voidaan soveltaa laajemmin elämään. (McKnight 

ym. 2009, 63, 65, 69, 73.) 

Useimmat urheilijoiden urasiirtymien tutkimukset ovat keskittyneet urheilu-uran 

päättämiseen. Urheilu-uran lopettaminen on väistämätön vaihe urheilijan elämässä jossain 

vaiheessa, mutta useiden tutkimusten mukaan siitä ei tiedetä tarpeeksi. Aiheen 

tutkimattomuutta on selitetty muun muassa sillä, että se on verrattavissa eläkkeelle 

siirtymiseen, vaikka todellisuudessa vain muutamat urheilijat voivat siirtyä suoraan urheilu-

uralta eläkkeelle. Urheilu-uran lopettaminen tapahtuu yleensä aika varhaisessa vaiheessa 

ihmisten elämänhistoriaa, tyypillisimmin ennen keski-ikää, jolloin ihmisten elämään yleensä 

kuuluu työuran aloittaminen ja perheen perustaminen. Urheilu-uran lopettanut yksilö on siten 

ikäisiinsä nähden erilaisessa tilanteessa, mikä saattaa entisestään lisätä elämänmuutokseen 

liittyvää stressiä. Toinen merkittävä huomio on, että urheilu-uran lopettaminen vaikuttaa 

yksilön identiteettiin, sillä yhtäkkiä urheilun sijasta yksilön tulisi löytää jokin muu itseä 

kiinnostava ja kuvaava asia. (Alfermann & Stambulova 2007, 719; McKnight ym. 2009, 63–

65.) 
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Stambulova, Alfermann, Statler ja Côté (2009) tutkivat urheilijoiden urakehitystä ja – 

siirtymiä sekä urheilu-uran päättämistä yksilön kehityksellisen historian sekä sosio-

kulttuuristen syiden näkökulmasta. Heidän mukaansa urheilu-uran lopettamisen liittyvät syyt 

voidaan tiivistää seuraavasti: 1) päättymistä selitettiin useilla syillä ja pidempiaikaisen 

pohdinnan seurauksena, 2) päättymisessä oli yksilöllisiä eroja, mutta siihen kuului usein 

epämiellyttäviä tuntemuksia, 3) yksilön subjektiivinen tunne vapaaehtoisesta urheilu-uran 

lopettamisesta edesauttoi ”toiselle uralle” siirtymistä, 4) urheilu-uran jälkeisen elämän 

suunnitteleminen helpotti urasiirtymistä sekä uuden elämän aloittamista ja 5) urheilu-uralta 

työelämään siirtyminen riippui urheilijan yksilöllisistä ja sosiaalisista resursseista. Urheilu-

uran päättyminen voi olla myös myönteinen ja uudistuva resurssi, jos sitä on pohjustettu 

koulutuksella, työllä, perhe-elämällä ja muilla harrastuksilla.  Esimerkiksi liikunnallisuuden 

soveltaminen muuhun elämään sekä arvoihin ja motiiveihin edistää tasapainoista ja 

positiivista urasiirtymää. Toisaalta tulee muistaa, että urheilu-uran päättäminen on aina 

yksilöllistä, ja koska huippu-urheilija on usein ollut pitkään sitoutunut urheiluun, olisi 

kummallista, jos urheilun lopettaminen olisi yhdentekevää. (Stambulova ym. 2009, 401–402; 

Vuolle 2001, 10–12.) 

 

Urheilu-uran päättäminen muodostuu siis usein monesta syystä ja on pidempiaikaisen 

pohdinnan tulos. Yleisin syy urheilu-uran lopettamiseen on kuitenkin ikä, mutta myös 

henkilökohtaiset, sosiaaliset ja psyykkiset syyt lopettamisen taustalla ovat merkittäviä. 

Lisäksi taloudelliset syyt, tyytyväisyyden puuttuminen sekä perhesyyt ja vapaa-ajan 

lisääntymisen haluaminen ovat yleisiä lopettamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkijoiden 

mukaan käänteentekevää on erityisesti se, kokeeko urheilija lopettamispäätöksen 

vapaaehtoiseksi vai pakolliseksi. (Lavallee ym. 2004, 222–223.)  Loukkaantumisesta johtuva 

lopettaminen on täten usein haastavampaa, sillä kyseessä ei ole urheilijan oma valinta.   

Ajankohtaisten suunnitelmien tekeminen urheilu-uran jälkeiselle uralle helpottaa 

selviytymistä ja siirtymistä uudelle uralle. Siirtymävaiheen ohjauksen tarkoituksena on 

vähentää muutoksen aiheuttamaa stressiä, mahdollistaa huippu-urheilu-uran ja koulutuksen 

yhdistäminen sekä sujuva työelämään siirtyminen. Urheilijan oma toiminta siirtymävaiheessa 

on ratkaisevaa, mutta lisäksi siirtymävaiheessa saatu tuki ja ohjaus ovat merkityksellisiä. 

Selviytymisprosessin onnistuminen ei siis riipu vain lopettamissyistä, vaan yksilön ja 

sosiaalisen ympäristön vaikutus on myös merkittävä.  Yksilön henkilökohtaisia resursseja 
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voidaan parantaa muun muassa koulutuksella ja tavoitteiden asettamisella urheilu-uran 

jälkeiselle ajalle. Sosiaalisten resurssien tehtävänä on niin ikään tukea ja tarjota urheilu-uran 

jälkeisiä palveluita, jotta yksilö saa luotua uuden roolin urheilijan tilalle. (Alfermann & 

Stambulova 2007, 721; Pekkala 2011, 52.) Suomalaisessa jääkiekkoilijoiden elämäntaival 

tutkimuksessa selvisi, että noin 25 % jääkiekkoilijoista koki lopettamisen vaikeaksi, 

neljäsosalle se ei ollut mitenkään erityistä ja loput vastaajista piti lopettamiskokemustaan 

helppona (Vuolle 2001, 29). 

 

3.2 Uraohjaus ja -suunnittelu  

 

Ohjauksen tavoitteena on kehittää yksilöä positiivisesti ja parantaa siten tämän kykyä 

kohdata haasteita työssä tai elämässä ylipäätänsä. Tämän vuoksi ohjauksessa pyritään 

auttamaan yksilöä tunnistamaan omia ajatuksia, tunteita, kiinnostuksen kohteita ja taitoja. 

Ammatillinen identiteetti, urasuunnittelu, urakehitys ja uratasot ovat ennen olleet suhteellisen 

vakaita ja ennustettavia esimerkiksi ikäkausittain. Ihmisten elämänkulku vakituisessa työssä 

ja ammatti-identiteetti on kuitenkin vanhentunut. Tulevaisuuden ennustamattomuuden vuoksi 

myös ohjaus on haasteellista, sillä ohjaus on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Tämän 

takia nykyaikaisessa uraohjauksessa tulee entistä enemmän huomioida dynaamisuus, joka 

liittyy yksilöiden kannustamiseen tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja omia mahdollisuuksia. 

Ohjauksen tavoitteen katsotaan yhä enemmän liittyvän yksilön omaan kasvuun ja 

itseohjautuvuuteen, jotka mahdollistavat ammatillisen kasvun, työssä selviytymisen ja oman 

työn kehittämisen suunnan (Lairio, Penttinen & Penttilä 2007, 71; Ojanen 2001, 7, 25–26; 

Savickas ym. 2009, 240.) 

Peavyn (2004) mukaan uraohjaus on keskeinen metodi eli toimintatapa elämänsuunnittelussa 

(life-planning). Urasuunnitteluohjauksessa keskitytään tukemaan yksilöitä ja tarjotaan heille 

välineitä erilaisten ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotilanteiden käsittelemiseksi. 

Urasuunnittelu ei kuitenkaan liity vain johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen vaan kyseessä on 

ennemminkin yksilön omien kiinnostuksen kohteiden, arvojen ja tavoitteiden uudelleen 

miettiminen missä vaiheessa tahansa työuraa. Urasuunnittelun lähtökohtana on, että oma 

urasuuntautuminen on yksilöllistä, minkä takia myös vastaukset ovat yksilöllisiä ja vain 

yksilön itse löydettävissä. Urasuunnittelussa yksilö luo vaihtoehtoja, asettaa tavoitteita ja 

tekee toimintasuunnitelmia. Urasuunnitteluprosessiin kuuluu erilaisia ammatteja, 
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kouluttautumisvaihtoehtoja, työtä, työmarkkinoita ja työnhakua koskeva tieto. 

Urasuunnittelussa on myös kyse tiedon löytämisestä ja sen luotettavuuden arvioinnista. 

Urasuunnittelussa keskitytään itse asiakkaaseen, mutta huomiota saa myös hänen 

toimintaympäristönsä, jossa asiaa tarkastellaan ja voidaan siten tehdä perusteltuja päätöksiä. 

Onnistunut uran hallinta (career management) vaatii yksilöltä sitoutuneisuutta elinikäiseen 

oppimiseen, aktiivisuutta uusille mahdollisuuksille, sitkeyttä, optimistisuutta, riskinottoa ja 

suunnitelmallisuutta. (Onnismaa 2004, 87; Peavy 2004; Pilli-Sihvola 2002, 35-37.) 

 

3.2.1 Urheilijoiden uraohjaus 

 

Opiskeleville urheilijoille urheilulla on suuri merkitys elämässä, sillä urheilu-ura 

priorisoidaan usein opiskelua tärkeämmäksi. Tällöin perinteinen opinto-ohjaus ei ole paras 

mahdollinen opiskelun motivointikeino huippu-urheilijoille. Tietämys valintojen seurauksista 

ja koulutusrakenteista on nuorelle tärkeää, minkä vuoksi ammatinvalintaprosessi vie aikaa. 

Urheilijoiden ura- ja opinto-ohjauksen tulisi olla yksilöllistä ja asiantuntevaa laaja-alaista 

tukipalvelua, joka samalla edistää urheilijan omaa motivaatiota ja itseohjautuvuutta. 

Urheilijoiden uraohjauksen lähtökohtana on turvallinen ja ymmärtäväinen ohjausilmapiiri. 

Ohjaajan tehtävänä on kannustaa ja tukea urheilijan ajatusmaailman painopistettä urheiluun 

liittyvistä taidoista enemmän elämään liittyviksi taidoiksi. Tunteista ja ajatuksista puhuminen 

on tärkeää, että urheilijan ajatusmaailma on valmis tulevaisuuden suunnittelulle. 

Urheilijoiden urasiirtymiä urheilusta koulutukseen ja työelämään voidaan sujuvoittaa 

kertomalla osaamisesta ja oppimisesta, mikä lisää urheilijan tietoisuutta ja parantaa 

itsetuntemusta. Lisäksi urheilijat hyötyvät taidon siirtämisprosessin tuntemisesta, joka edistää 

heidän urasiirtymiä urheilusta työelämään. Urheilijoiden ohjauksen tulisi olla vapaaehtoista 

sekä kaikin puolin voimaannuttavaa ja elämänhallintaa vahvistavaa. Ohjauksesta olisi hyvä 

tehdä yhteistyösopimus ja ohjaajan tulisi olla aina tavoitettavissa. (Kangas 2013, 71; 

McKnight ym. 2009, 70-72; Söyring 2004, 122-123; Tikkanen 2007, 63.) 

Huippu-urheilijoiden opintojen ohjaus koostuu neljästä elementistä: urasuunnittelun 

ohjauksesta, didaktisesta ohjauksesta, itsetuntemusohjauksesta sekä opintoihin liittyvästä 

opastuksesta ja neuvonnasta. Urasuunnittelun ohjaukseen kuuluu pääasiassa eri 

koulutusalojen ja ammattien tietämys sekä työmarkkinatilanteen tietoja työelämään 

sijoittumisesta ja työllisyydestä. Didaktiseen ohjaukseen puolestaan lukeutuu 
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henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentaminen opiskelumahdollisuuksien perusteella 

hyödyntäen aiempia opintoja ja työelämäkokemuksia. Itsetuntemusohjauksessa painottuu 

huippu-urheilijan vahvuuksien tunnistaminen ja niiden mukaan ottaminen urasuunnitteluun. 

Opintoihin liittyvän opastuksen ja neuvonnan tarkoituksena on tukea opiskelua ja edistää 

oppimista esimerkiksi opiskelutekniikoihin tutustumalla. (Söyring 2004, 54–55.) 

Söyringin (2004) tekemän tutkimuksen mukaan urheilijoiden ohjaajan tulee olla Suomen 

koulujärjestelmien asiantuntija sekä kansainvälisen koulutuksen tietäjä. Lisäksi ohjaajalla 

tulisi olla laaja-alaista tietoa työelämän kehittymisestä ja ammattirakenteista. 

Koulutuksellisen tietämyksen lisäksi urheilijoiden ohjaajalta vaaditaan erityistä taitoa 

perehtyä jokaisen urheilijan yksilölliseen elämänkenttään. (Söyring 2004, 122–123.)  

Elämänkentän kartta on sosiodynaamisen ohjauksen työkalu, jonka avulla määritellään 

oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä suhteessa kulloiseen 

elämänkokonaisuuden osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi työ, opiskelu ja vapaa-aika. 

Sosiodynaamisen ohjauksen taustalla on konstruktivistinen ohjauksen suuntaus. 

Sosiodynaaminen ohjaus rakentuu sosiaalisesti konstruoiduista käytännöistä ohjaajan ja 

ohjattavan vuorovaikutuksessa ja nykyhetken sosiaalisen elämän reflektoinnista. 

Sosiodynaaminen ohjaus perustuu siihen, että auttaakseen elämänsuunnittelussa ohjaaja 

tuntee asiakkaansa kokonaisvaltaisesti. Ohjauksen taustalla on auttamisfilosofia ja ajatus, että 

yksilö saa entistä selkeämmän käsityksen ja otteen sosiaalisesta tilastaan. Ohjauksessa 

käytettävän elämänkartan avulla rakennetaan tulevaisuutta ja edistetään ammatillista kasvua. 

(Peavy 2004, 7-9, 19-22, 91-97.) 

Tutkimusten mukaan ohjaajille tulisi järjestää lisäkoulutusta huippu-urheilijoiden opiskeluun 

ja uraohjaukseen liittyen. Huipputason urheilijoiden opintojen edistämisen suunnittelu on 

haasteellista ja vastuullista, koska siinä tulee ottaa huomioon useita näkökulmia sekä 

urheilijan henkilökohtaisella että elämänympäristötasolla unohtamatta taloudellisia tekijöitä. 

Tämän vuoksi ohjauskeskusteluissa asioita pohditaan, analysoidaan ja aikataulutetaan. 

Kannustaminen on tärkeää, koska urheilija suunnittelee ja tekee ratkaisuja urheilun, opiskelun 

sekä työuran suhteen. Tavoitteellisesti urheileva nuori tarvitsee paljon tukea niin psyykkisesti 

kuin käytännön arjen ajankäytön suunnittelussa. Samaan aikaan nuorella tulee olla turvallinen 

mahdollisuus tavoitella huipputasoa lajissaan ja pystyä ammattimaisen tukiverkoston avulla 

rakentamaan itselleen mielekäs urheilu-ura, josta on aina olemassa joustava siirtyminen 

siviilielämään. Kyseessä on jatkumo, joka koostuu säännöllisistä ohjaustapaamisista ja 

pohdinnoista. (Mäki-Kokkila 2010, 40; Pekkala 2011, 14; Söyring 2004, 123.) 
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Ammattilaisurheilu vaatii suunnittelemista, pohdintaa ja päätöksentekoa, sillä urheilija voi 

joutua etsimään parempia harjoitteluolosuhteita kotipaikkakuntansa ulkopuolelta tai 

ulkomailta asti. Tämän vuoksi erityisesti joukkueurheilijoiden, jotka elävät lähes vuosittaisten 

sopimuksien sykleissä, voi olla haasteellista suunnitella urheilu-uran lisäksi kouluttautumista. 

(Stråhlman 2006, 32; Söyring 2004, 19.) Jääkiekkoilijoiden elämäntaival -tutkimuksessa 

Vuolle (2001, 45–46, 77–79) toi esille, että suomalaiset liigakiekkoilijat toivoivat apua niin 

urheilun aikaiseen kouluttautumiseen kuin urheilu-uran jälkeiseen työelämään siirtymiseen. 

Jääkiekkoilijoista yli neljäsosa oli tyytymätön koulutukseensa. Lisäksi lähes puolet 

jääkiekkoilijoista ja yli neljäsosa vertailun kohteena olleista joukkue- ja yksilöurheilijoista oli 

sitä mieltä, että urheileminen oli vaikuttanut negatiivisesti heidän kouluttautumiseensa. 

Toisaalta samaan aikaan urheilijoista 20–30 % koki urheilun vaikuttaneen edistävästi 

koulutukseensa. (Vuolle 2001, 19–21, 59.) 

 

Case: jääkiekkoilijoiden opinto- ja uraohjausmalli 

Mäki-Kokkila (2010) esittelee opinnäytetyössään jääkiekkoilijan opinto- ja uraohjausmallin, 

jossa jääkiekkoilijan kehittyminen projisoidaan sekä harrastustasoon että koulu- ja 

työelämään aikajanalla. Ohjausmallissa tehdään neljä eri ikäkausittaista RESPECT- 

sopimusta, joiden avulla pyritään luomaan jatkuvaa vuorovaikutusta pelaajan, seuran, 

urheiluakatemian ja koulun sekä vanhempien kesken. RESPECT – sopimusten kolmessa 

ensimmäisessä osassa edetään lapsuudesta, nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen. Sopimuksissa 

on yksilöille eli pelaajille sekä heidän vanhemmille, kouluille ja seuroille omat ohjeistukset. 

RESPECT -sopimuksen neljännessä vaiheessa (kuvio 3) keskitytään uraohjaukseen. 

Neljännen sopimuksen lisäksi tehdään tarkempia jatkotyöskentelysuunnitelmia opiskelu- ja 

työelämän tarjoamien mahdollisuuksien perusteella.   (Mäki-Kokkila 2010, 1, 22–39.) 
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KUVIO 3. RESPECT 4 – sopimus, ammattijääkiekkoilijoiden ammatissa kehittyminen ja 

valmistautuminen uran vaihtoon (Mäki-Kokkila 2010, 39.) 

 

3.2.2 Elämänkulun suunnittelu ja muotouttaminen 

 

Amundsonin (2005) mukaan urasuunnittelua voidaan kuvata loogiseksi, järjestäytyneeksi ja 

vaiheittaiseksi toiminnaksi, jossa uraa suunnitellaan ja suunnataan määriteltyjä tavoitteita 

kohti. Muutokset kuitenkin kuvaavat nykyaikaa, minkä takia hän ehdottaa, että 

urasuunnittelun sijaan näitä uuden ajan dynaamisia ja epävakaita uriin liittyviä prosesseja 

kuvaisi paremmin urataidon käsite (careercraft). Urataitoon liittyy kolme elementtiä: 

tarkoituksenmukaisuus, taito ja luovuus. Urasuunnitteluun verrattuna urataidot nähdään 

sellaisena prosessina, johon asiakas aktiivisesti osallistuu eikä ole toimenpiteiden passiivinen 

kohde. Ohjattavan näkökulmasta uuden ajattelutavan omaksuminen helpottaa muutosten 

kohtaamista, kun korostetaan luovuutta ja opitaan kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja 

toimintaa. Valmius elinikäiseen oppimiseen ja itsensä määrittelemiseen taitojen ja suoritusten 

eikä ammattinimikkeiden pohjalta kuvastaa nykyajan työmarkkinoiden näkemystä yksilön 

identiteetistä.  (Amundson 2005, 15, 16.) 

Elämänkulun suunnittelua ja siihen kuuluvaa ammatillista suunnanottoa voidaan tarkastella 

yksittäisinä päätöksenteko- ja valintatilanteina, osana ammatillisen kehityksen prosessia tai 

laajemmin elämänkulun muotouttamista. Vanhalakka-Ruohon (2007, 10) mukaan 
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”elämänkulun suunnittelun näkökulma pyrkii jäsentämään ammatillista ja koulutuksellista 

päätöksentekoa osana elämänkenttää, elämänkulkua ja sosiokulttuurisia yhteyksiä”. 

Kyseisen mallin perusoletuksena ovat kontekstuaalisuus, prosessinomaisuus, holistisuus ja 

relationaalisuus. Elämänsuunnittelu -käsite ei kuitenkaan kuvaa parhaalla mahdollisella 

tavalla arkielämään kuuluvia päätöksentekotilanteiden ja – prosessien monia ulottuvuuksia. 

Tämän vuoksi suositellaan käyttämään käsitteitä ”elämänkulun muotouttaminen” (life-

designing) ja ”elämässä suunnanotto” (life-shaping), jotka ovat kattavampia kuvauksia ja 

ilmauksia. Elämässä suunnanottoa kuvataan elämänkentän kehyksessä tapahtuvaksi 

prosessiksi, joka koostuu eri elämänalueiden tehtävistä, rooleista ja suuntautumisista. 

(Vanhalakka-Ruoho 2007, 10.) 

Savickasin ym. (2009) mukaan elämänkulun muotouttamisella (life designing) tarkoitetaan 

yksilön koko eliniän itse rakentamaa prosessia, johon kuuluu rationaalisuus, emotionaalisuus, 

relationaalisuus ja sosiaaliset elementit. Kyseessä on monimutkainen ja ainutlaatuinen roolien 

sekä kontekstien muodostama kokonaisuus. Voidaankin sanoa, että elämänkulun 

muotouttaminen muodostuu henkilön elintilasta ja -suunnasta sekä sosiokulttuurisesta 

ympäristöstä. Elämänkulun muotouttamisen taustateoria muodostuu Guichardin minän 

rakentamisen (self-constructing) teoriasta sekä Savickasin elinikäisestä itserakentamisen 

(life-long self-construction) ja uran rakentamisen (career construction) teorioista. 

Kokonaisuudessaan elämänkulun muotouttamisen taustalla ovat elinikäinen, holistinen, 

kontekstuaalinen ja ennaltaehkäisevä suuntaus. (Savickas ym. 2009, 239, 244–245; 

Vanhalakka-Ruoho 2010, 110.) 

Elinikäinen näkökulma on merkityksellinen, koska elämänkulut ovat muuttuneet entistä 

yksilöllisemmiksi, minkä vuoksi yksilön oma toiminta korostuu. Näkökulmaan liittyy yksilön 

asianmukaisten taitojen ja tietämyksen tunnistaminen sekä hyödyntäminen. Näin ollen 

elämänkulun muotouttamisessa ei vain auteta yksilöä tunnistamaan hankkimiaan taitoja vaan 

siinä tarkastellaan myös niiden kehittämistä ja soveltamisen mahdollisuuksia. Hankittuja 

taitoja ja tietämystä tarkastellaan kysymysten kuinka, kuka, missä ja milloin avulla. Samalla 

yksilöä autetaan erottelemaan, mitkä taidot ovat hänelle ja hänen elinikäiselle kehitykseen 

erityisen arvokkaita. Holistisuus puolestaan liittyy elämän muotouttamiseen, uran 

rakentamiseen sekä itsen rakentamiseen, sillä ammatillisten roolien lisäksi yksilön 

”hiljaisemmat” roolit saattavat vaikuttaa voimakkaastikin yksilön elämänkulkuun. 

Holistisuudella tarkoitetaan siis sitä, että näkökulmaa laajennetaan yksilön ammatillisesta 

roolista myös muihin tärkeisiin elämänosa-alueisiin kuten perheeseen ja harrastuksiin. Sen 



 

35 
 

sijaan kontekstuaalisuudessa tarkastellaan mennyttä ja nykyisyyttä sekä ympäristön 

vaikutusta yksilöön. Elämänkulun muotouttamisessa huomioidaan kaikki näkökulmat, sillä 

niistä muotoutuu yhdessä yksilön uratarinat, jotka rakentavat yksilön elämää. 

Ennaltaehkäisevässä suuntauksessa pyritään huomioimaan yksilön tulevaisuus ja 

tarkastelemaan vaikeita kohtia kuten siirtymiä etukäteen. Näkemyksen mukaan on tärkeää 

tarkastella tilannetta sekä etsiä mahdollisuuksia ja peilata niitä yksilön kiinnostuksen 

kohteisiin. Ammatillisen ohjauksen pitäisi tavallaan olla yksilön elämäntarinoiden päätelmien 

tulosta. (Savickas ym. 2009, 244–245.) 

Elämänkulun muotouttaminen rakentuu viidestä näkökulmasta, joissa tarkastellaan yksilöä ja 

hänen suhdettaan työelämään. Nämä viisi näkökulmaa ovat: 1) kontekstuaaliset 

mahdollisuudet (contextual possibilities), 2) dynaamiset prosessit (dynamic processes), 3) 

epälineaarinen eteneminen (non-linear progression), 4) monet perspektiivit (multiple 

perspectives) ja 5) henkilökohtaiset mallit (personal patterns). Näitä näkökulmia 

tarkastelemalla muodostuu: a) yksilön tietämys ja identiteetti, jotka muodostuvat sosiaalisten 

ja kognitiivisten prosessien ja ”toisten” vuorovaikutuksen tuotoksena sekä b) yksilön käsitys 

todellisuudesta, joka rakentuu sosiaalisesta, historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä 

suhteista. (Savickas ym. 2009, 239, 244.) 

Life designing -taitojen kehittyminen on elinikäinen prosessi siinä missä uravalintojen 

tekeminenkin. Tämän vuoksi ihmisten tulisi oppia käsittelemään ratkaisemattomia 

kysymyksiä ja ongelmia, koska ne kuvastavat päätösten tekemistä sekä elämän dynaamista, 

joustavaa ja epähierarkkista kehitysprosessia. Ohjauksessa ei tulisi antaa valmiita vastauksia 

vaan pyrkiä tarkastelemaan relationaalista tilannetta. Tilanteen ja suhteiden tarkastelu 

kehittää life designing -taitoja. (Vanhalakka-Ruoho 2010, 110–111, 121–122.) 

 

3.2.3 Uravalintojen relationaalisuus 

 

Valintojen ja päätöksenteon tutkimista voidaan luonnehtia perinteiseksi ammatilliseksi 

teoriaksi. Viime aikoina tutkijoiden mielenkiinnon kohteena on ollut päätöksenteon 

relationaalisuus, joka liittyy olennaisesti myös life designiin. Relationaalisuudessa 

korostetaan ihmissuhteita, yhteisyyttä sekä sosiaalista verkostoa ja ympäristöä yksilöllisten 
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valinta- ja päätöstilanteiden osatekijöinä. (Schultheiss 2003, 301; Vanhalakka-Ruoho 2007, 

9-10; 2010; 110.)  

Päätöksenteon tyyppejä voidaan jaotella rationaalisiin, intuitiivisiin ja riippuvaisiin 

päätöksenteon tekijöiden mukaan. Tutkijoiden mukaan uravalintojen tekeminen muodostuu 

rationaalisen ja vaihtoehtoisen suuntausten yhdistelmästä. Rationaalinen uravalintamalli on 

alun perin Parsonsin, mutta sen nykyaikaisempana johdannaisina tunnetaan uratutkimuksen 

kognitiivinen suuntaus. Rationaalisissa malleissa päätöksien tekeminen on lineaarista ja askel 

askeleelta etenevää toimintaa, jossa ei suuremmin huomioida ”toisten” vaikutusta. 

Rationaalisessa päätöksenteossa ei myöskään huomioida sattumanvaraisuutta ja 

tunnekokemuksia. Voidaankin sanoa, että tietynlainen itsenäisyyden ihannointi on elänyt 

pitkään ammatillisen kehityskulun ja päätöksenteon tutkimuksissa, minkä seurauksena 

suhteessa toiminen on yhdistetty riippuvuuteen. Sen sijaan relationaalisuudessa tarkastellaan 

itsenäisyyttä ja ”muiden vaikutusta”, mutta niitä ei aseteta vastakkain. (Vanhalakka-Ruoho 

2010; 110, 2007, 9-11.)  

Relationaalinen suhdeverkosto vaikuttaa läpi elämän, mutta se nousee erityisen tärkeäksi aina 

päätöksenteon ja valintojen yhteydessä. Relationaalinen suhdeverkosto voi välittää sosiaalista 

ja emotionaalista tukea, konkreettista apua, tietoa ja arvostusta yksilölle. Esimerkiksi 

koulutuksiin ja ammatteihin liittyvät näkemykset sekä kokemukset erilaisista ympäristöistä ja 

tilanteista ovat tyypillisiä suhdeverkoston kautta välittyviä asioita. Yleensä nuoren 

suhdeverkosto pitää sisällään suhteet vanhempiin, sisaruksiin, kavereihin, ystäviin, 

sukulaisiin ja muihin merkittäviin ”toisiin”. Varhaisaikuisuuden kehitystehtäviä ovat 

itsenäistyminen ja itseohjautuvuus, jotka näyttäytyvät elämän luonnollisten suuntaviivojen ja 

päätösten tekemisessä esimerkiksi koulutus- ja puolisonvalintoina. Tutkijoiden mukaan 

päätösten tekemistä ei voida kutsua hyvin huolelliseksi tilanteeksi, koska päätöstä tehtäessä ei 

usein tiedetä tarpeeksi erilaisista vaihtoehdoista. (Vanhalakka-Ruoho 2007, 10-11; 2010, 

112.) Lisäksi urheilevan nuoren ammatinvalinnan päätöksentekoon vaikuttaa se, että yksilön 

vahvuutena ja kiinnostuksen kohteena on urheilullisuus, minkä takia hänen voi olla vaikea 

keksiä tai rajata vaihtoehtojaan (Kangas 2013, 71). 

Savickas ym. (2009) korostavat, että päätösten tekemiseen liittyy yksilön menneisyys ja 

nykyisyys sekä kulttuurisidonnaisesti välittyvä ympäristö. Päätöksenteko nähdään joustavana 

ja ei-hierarkkisena kehitysprosessina myös muissa uudemmissa ohjauksen teorioissa kuten 

dynaamisessa uravalinnan mallissa. Päätöksentekotilanne ja siitä tietoiseksi tuleminen sekä 
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valintojen tutkiminen ja tekeminen toistuvat aina uudelleen elämässä. Tämän vuoksi voidaan 

sanoa, että yksilö rakentaa elämänsä aikana valintatilanteisiin kytkeytyneitä 

kokemusprofiileja.  (Vanhalakka-Ruoho 2007, 9-10.)  

Relationaalinen suhdeverkosto ja sen kontekstit mielletään voimavaraksi, mutta Schultheissin 

(2003, 309) mukaan niihin voi liittyä myös häiriötekijöitä kuten konflikteja ja rajoittamista. 

Toisin sanoen yksilön sosiaalinen verkosto voi antaa positiivista tukea, olla neutraali tai 

aiheuttaa negatiivista ilmapiiriä ja jopa konflikteja. Söyring (2004, 18–19) onkin todennut, 

että nuoren urheilijan sosiaalisen verkoston mielipide vaikuttaa suuresti yksilön 

suhtautumiseen omaan urheilu-uraansa ja elämänpolun suunnitteluun niin hyvässä kuin 

pahassa. 

 

3.2.4 Sattuman vaikutus elämänkulussa ja päätöksenteossa 

 

Jo Banduran elämänkulun teoriassa (chance encounters) tarkasteltiin sattuman vaikutusta 

yksilön elämään tapahtumaketjujen muodossa. Banduran mukaan sattuman vaikutus voi olla 

kevyt tai se voi kääntää hetkessä yksilön elämän päälaelleen, kuten tuntemattoman ihmisen 

tapaaminen voi johtaa suureen elämänmuutokseen. (Bandura 1982, 747–754.)  

Nykytietämyksen mukaan elämään kuuluu olennaisena mahdollisuudet ja sattumat, koska 

ihmisten elämäntyyli ja työurat ovat muuttuneet monipuolisemmiksi (Savickas ym. 2009, 

240; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999,115). Tuomisen (2012b, 12) mukaan sattuman 

vaikutus näkyy koulutusvalinnoissa ja työpaikan saamisessa, sillä koulutus- ja työurat ovat 

aiempaa epävarmempia ja niitä leimaa ennakoimattomat mahdollisuudet. Esimerkiksi 

oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa oleminen voi johtaa uusille työurille. Yllättävän tiedon 

saaminen, taloudellisen tilanteen muutokset ja odottamattoman ihmisen tapaaminen 

kuvastavat, miten sattumat vaikuttavat ihmisten elämänkulkuun (Krumboltz 2009; Mitchell, 

Levin & Krumboltz 1999,115–116.)  

Suunnitellun sattuman teoria (planned happenstance) perustuu Krumboltzin (1979) 

sosiaalisen oppimisen teoriaan, jonka lisäksi siinä on viitteitä Banduran (1982) 

elämänkulkuun vaikuttavasta sattuman-teoriasta. Suunnitellun sattuman päämääränä on 

auttaa yksilöä tunnistamaan ja luomaan mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin. Teoria 

korostaa, että suunnittelemattomat asiat vaikuttavat elämänkulkuun ja se on normaalia. 

Suunnittelemattomat asiat eivät ole ongelmia vaan niitä pitäisi ennemminkin käsitellä 
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avoimesti, mahdollisuuksina. Tällöin ohjaajan tehtävän on opettaa näkemään ympäristön 

mahdollisuuksia sekä tukea ja ohjata yksilöä hänen kiinnostuksen kohteidensa, arvojensa ja 

uratavoitteidensa mukaisesti. Toisaalta samaan aikaan korostetaan yksilön oman toiminnan 

merkitystä oppimaan itsenäisesti etsimään mahdollisuuksia ja tarttumaan tilaisuuksiin. 

(Mitchell, Levin & Krumboltz 1999,117, 123.) 

Mahdollisuuksien ja sattumien merkitystä ihmisten elämänkulkuun on viime aikoina tutkinut 

Krumboltz (2009), jonka tutkimukset alun perin liittyivät sosiaaliseen oppimiseen. 

Krumboltzin (The Happenstance Learning Theory) teorian keskeinen aate on, että yksilö 

oppii tutkimaan tilanteita ja tapahtumia sekä hyödyntämään ennakoimattomia tilanteita. 

Kyseisen teorian mukaan elämään kuuluu lukuisia suunniteltuja ja ennakoimattomia asioita, 

koska nykyaikainen aktiivinen elämäntyyli tarjoaa jatkuvasti odottamattomia tapahtumia, 

jotka voivat olla mahdollisuuksia. Teoriassa tarkastellaan, mihin yksilö ei ole tyytyväinen 

elämässään ja millaisia positiivisia kokemuksia yksilöllä on odottamattomista tapahtumista. 

Menneiden tarkastelu on keskeistä, että yksilö oppii uuden mahdollisuuksien hyödyntämisen 

ajattelutavan sekä oppii soveltamaan sitä omassa arjessaan (mahdollisuuksien kohtaaminen 

ja niiden tunnistaminen sekä niihin tarttuminen). Näin ollen tarkoituksena on, että yksilö oppi 

ja hyödyntämään tilanteita yksittäisten päätöksien sijaan koko ajan ja koko elämää ajatelleen, 

mikä johtaa entistä tyytyväisempään elämään.  (Krumboltz 2009, 135, 146–148, 152.) 

Banduran mukaan yksilö tai hänen lähiympäristönsä voi vain jossain määrin ohjata sattuman 

aikaansaamaa vaikutusta, mutta suunnitellun sattuman ja Krumboltzin (The Happenstance 

Learning Theory) teorioissa korostetaan yksilön aktiivisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa 

”sattuman syntymiseen”. Yksilön uteliaisuus ja yritteliäisyys sekä positiivinen suhtautuminen 

erilaisiin tilanteisiin edesauttavat tilanteiden syntymistä ja hyödyntämistä. (Krumboltz 2009; 

Mitchell, Levin & Krumboltz 1999.) Näin ollen voidaan sanoa, että ohjauksella ja ihmisen 

asenteella on vaikutusta siihen, kuinka ennalta arvaamattomiin tilanteisiin suhtaudutaan. 
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4. URHEILIJAT TYÖELÄMÄSSÄ 

 

Tässä luvussa näkökulma on siirretty työelämään ja työelämässä toimimista tarkastellaan 

urheilijoiden näkökulmasta. Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja ja osaamista. 

Työelämässä menestyminen edellyttää ennen kaikkea sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, sillä 

enää ei rekrytoida pelkän ammattitaidon perusteella. Nykyään halutaan ”hyviä tyyppejä”, 

jotka ovat yhteistyökykyisiä ja palveluhenkisiä. Työnantajan näkökulmasta asia voidaan 

tiivistää myös siten, että työntekijän rekrytointi on riskialtista, jos työntekijää ja hänen 

taitojaan ei tunneta entuudestaan, minkä takia verkostoituminen eli erilaisten ihmisten 

tunteminen nähdään eduksi. (Airo, Rantanen & Salmela 2008; Tuominen 2012a, 34.) Nämä 

ovat urheilijoiden etuja, sillä urheilijat tulevat usein urheilu-uran aikana tunnetuksi, minkä 

lisäksi varsinkin joukkueurheilijoille kertyy helposti laajoja sosiaalisia verkostoja ja 

kokemuksia erilaisista vuorovaikutustilanteista. 

 

4.1 Yleiset työelämätaidot 

 

Työelämätaidoilla tarkoitetaan sellaisia omaksuttuja asioita, jotka siirtyvät yksilön mukana 

tehtävästä toiseen ja joita voidaan käyttää eri tilanteissa ja aloilla. Kyseistä taitoa ja osaamista 

tarvitaan niin opiskelussa kuin työelämässä. Työelämätaitoja on tutkittu enemmän ulkomailla 

kuin Suomessa (esimerkiksi Nijihof 1998; Jones 2009), ja työelämätaitoja kuvaavia käsitteitä 

ovat esimerkiksi generic attributes/capacity, graduate attribute ja generic/transferable/key 

skills, competences.  Kyseiset termit voidaan suomentaa geneerisiksi taidoiksi tai yleisiksi 
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työelämätaidoiksi, jotka puolestaan ovat synonyymeja siirrettäville taidoille. (Nykänen & 

Tynjälä 2012, 19; Ursin & Hyytinen 2010, 65–70.) 

Alun perin siirrettäviksi taidoiksi luokiteltiin matemaattiset, kommunikaatio-, päätöksenteko-, 

ja psykomotoriset taidot. Hiukan myöhemmin siirrettävien taitojen rinnalle nostettiin 

perustaidot ja ydin- tai yleistaidot. Perustaidoilla tarkoitetaan valmiuksia selvitä ja pärjätä 

yhteiskunnassa ja myöhemmin työelämässä. Ydin- tai yleiset taidot ovat ammatissa esiintyviä 

taitoja, joita opitaan sekä koulussa että vapaa-ajalla. Siirrettävät taidot rakentuvat asenteesta, 

tiedosta ja taidoista, ja niitä voidaan tarkastella kahdella tavalla: a) laaja-alaisina taitoina 

kuten työelämän ymmärtäminen ja kirjalliset sekä numeeriset perustaidot b) 

ammattispesifisinä taitoina, jotka ovat relevantteja samankaltaisissa työtehtävissä. Siirrettäviä 

taitoja opitaan sekä koulussa, työssä että vapaa-ajalla. Siirrettävät taidot auttavat ennen 

kaikkea tekemään uraan liittyviä valintoja ja päätöksiä. Lisäksi siirrettävät taidot parantavat 

yksilöiden työllistymiskykyä sekä antavat liikkumismahdollisuuksia eri ammateissa.  

(Ruohotie & Honka 2003, 59–60, 65.)  

Taidon hallintaan liittyy tiedon, käyttäytymisen, asenteiden ja arvojen yhdistelmä sekä taito 

oppia ja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi taidon hallintaan liittyy luovuus, 

innovatiivisuus, joustavuus, kestävyys, tarkkuus ja täsmällisyys. Taidon käsitteeseen kuuluu 

läheisesti myös kyky, kapasiteetti, kompetenssi, taitavuus, tehokkuus ja kvalifikaatio. 

Viimeksi mainittujen käsitteiden käyttö on kuitenkin horjuvaa, sillä käsitteiden 

merkityssisällöt vaihtelevat eri tutkimuksissa ja malleissa. Esimerkiksi kompetenssilla 

voidaan tarkoittaa yksilön ominaisuuksia tai työtehtävän asettamia vaatimuksia. Vastaavasti 

kvalifikaatiolla tarkoitetaan yksilön ominaisuuksia, taitoja sekä kykyjä ja pätevyyksiä, joita 

työn teon sujuminen edellyttää ja jotka auttavat selviytymään uusista työtehtävistä. (Ruohotie 

& Honka 2003, 17, 54, 57.)  

Ruohotien (2002) käyttämä käsite työelämävalmiudet määritellään tässä tutkielmassa 

synonyymiksi siirrettäville taidoille ja yleisille työelämätaidoille. Työelämävalmiuden ja 

työelämätaitojen vivahde-ero liittyy siihen, että valmius viittaa enemmän opetettuihin 

asioihin. Kuviossa 4 kuvataan tarkemmin millaisia työelämätaitoja on ja miten niitä 

jaotellaan. 
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KUVIO 4. Yleiset työelämävalmiudet (Ruohotie & Honka 2003, 62). 

Tutkimusten mukaan työelämätaidot ovat monimutkaisia ja niitä on hankala määritellä. 

Koulutuksen ei nähdä tuottavan kovin hyvin työelämätaitoja, ja monet ammattiin kuuluvat 

taidot opitaankin vasta työelämässä. Työelämätaitoja kuitenkin korostetaan erilaisissa 

koulutuksen ja opetuksen kehittämisohjelmissa, mutta ne harvemmin ovat opetuksen 

kohteena. Työelämässä tarvitaan laaja-alaisia työelämävalmiuksia eli ajattelun taitoa, 

kommunikointi- ja ihmissuhdetaitoja sekä asenteellisia valmiuksia, erilaisia 

ongelmanratkaisutaitoja ja muita siirrettävissä olevia taitoja. Muuttuvassa työelämässä 

työntekijältä odotetaan joustavuutta, koska ammattispesifinen tieto vanhenee usein nopeasti. 

Siirrettävien taitojen merkittävyys korostuu juuri muutostilanteissa, joissa edellytetään uusia 

tai osittain uudenlaisia toimintatapoja, sillä työelämätaitojen avulla voidaan hankkia uusia 

taitoja tai ratkaista ongelmia. Työelämätaitojen ja -valmiuksien merkittävyys korostuu 

nykyään, kun tavoitellaan nopeaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Näin ollen 

koulutuksen, työelämäsuhteen ja työelämävalmiuksien tunnistamiseen tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota, mikä onkin nostettu kansainvälisesti yhdeksi koulutuksen 

kehittämiskohteeksi. (Jones 2009, 179, 188; Nykänen & Tynjälä 2012, 18; Ruohotie & 

Honka 2003, 74; Stenström 2009, 6.) 
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4.2 Urheilu-uralla kehittynyt osaaminen 

 

Huippu-urheilijan urheilullinen osaaminen niin kykyjen kuin taitojen osalta ovat selvät. 

Useiden tutkimusten mukaan huippu-urheilu-uran kautta saadut monipuoliset kokemukset ja 

taidot ovat sellaisia, joita arvostetaan ja tarvitaan myös työelämässä. Ongelmaksi on 

kuitenkin muodostunut se, että urheilijat eivät osaa kunnolla hyödyntää näitä urheilu-uran 

oppeja. Jo 1990-luvun alussa tehtyjen tutkimusten mukaan urheilijat ovat hyödyntäneet 

urheilu-uralta opittuja asioita muissa konteksteissa. Mutta yhä edelleen urheilijoilla on 

vaikeuksia ymmärtää, kuinka urheilumenestykseen johtaneet taidot voivat olla 

käyttökelpoisia toisella uralla ja edesauttaa urasiirtymiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että yksilö osaa ehkä säädellä omaa toimintaansa, mutta ei pääse soveltamaan taitojaan ilman 

riittävää ammattispesifiä osaamista. (McKnight ym. 2009, 64, 72; Ruohotie 2006, 110; 

Söyring 2004.) 

Huippu-urheilijoiden urheilu-uran tukemisen lisäksi tarvitaan siis kokonaisvaltaisempaa ja 

henkilökohtaisempaa tukemista. Urasiirtymien kohtaamista helpottaa esimerkiksi edellä 

esitetty uraohjaus, jossa yksilön oppimistaitoja kehitetään, jotta hän oppii tunnistamaan ja 

ohjaamaan toimintaansa sekä hyödyntämään osaamistaan muissa konteksteissa. 

Uraohjauksessa käsitellään myös urheilu-uralta työelämään siirtymistä, mutta Pekkalan 

(2011, 13) ja Söyringin (2004, 136) mukaan tarvitaan lisäksi ajankohtaista ja paikallista tietoa 

yritys- ja elinkeinoelämän toiminnasta sekä mahdollisuuksista tukea huippu-urheilijan kasvua 

ja matkaa huipulle sekä sen jälkeen siirtymistä työelämään. Työelämään sijoittumista ja 

tyydyttävän määränpään saavuttamista voidaan kuvata yksilön näkökulmasta 

yksilökeskeisillä ja kontekstuaalisilla tekijöillä. Kontekstuaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

sosiaaliset verkostot. Yksilölliset tekijät ovat enemmän yksilön ominaisuuksia ja ansioita 

kuten motivaatio, persoonallisuus ja kyvyt. Yksilön persoonalliset tekijät ja ominaisuudet 

korostuvat aina elämän siirtymävaiheessa kuten työelämään siirtymisessä, koska uuden 

tilanteen kohtaaminen vaatii uusia toimintatapoja yksilöltä.  (Jokisaari 2002, 67, 79–80.)  

 

4.2.1 Huippu-urheilija ja huippuosaaminen 

 

Huippu-urheilun huippusuorituksiin liittyy urheilupsykologiassa kaksi erilaista koulukuntaa: 

pitkän linjan kulkijat ja hetkeen keskittyvät. Hetkeen ja tilanteeseen keskittyvät koulukunnat 
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pyrkivät selvittämään huippusuorituksiin liittyviä tekijöitä ja mielialaa. Vastaavasti pitkän 

linjan kulkijat korostavat elämäntapojen, persoonallisuuden kehittymisen ja ajattelutapojen 

merkitystä huipulle pääsemisessä ja siellä pysymisessä. (Matikka 2012, 233.) 

Huippu-urheilijaksi tullakseen täytyy olla sisäinen halu ja motivaatio, minkä lisäksi 

tavoitteellisuus ja kurinalaisuus kuuluvat huippu-urheiluun, koska urheilija joutuu luopumaan 

monesta arkipäivän asiasta. Huippu-urheiluun kuuluu fyysisyys, kehollisuus, harjoittelu, 

kilpailu ja rajojen hakeminen. Toisaalta urheilulla on myös esteettinen puoli. Fyysisten 

tekijöiden lisäksi urheiluun liittyy itsesäätelykyvyn kehittyminen, vaikeuksista selviäminen 

sekä riski- ja vaaratilanteiden käsitteleminen. Urheilija pyrkii jatkuvasti parantamaan 

suorituksiaan ja testaamaan rajojaan, mikä vaatii keskittymistä ja valmistautumista. 

Urheiluun kuuluu voimakkaasti myös kunnianhimoisuus, jolla voi olla niin positiivisia kuin 

negatiivisia seurauksia. Huippu-urheilun edellytyksiä ovat työn tekemisen lahja sekä 

oikeanlainen valmennus ja kasvun perustana ovat lapsuudesta lähtöisin olevat prosessit ja 

toimintaa edeltävät vaiheet. Huippu-urheilijan yksilöllinen osaamispolku rakentuu yksilön 

kognitiivisten kykyjen (kyvyt, tiedot ja taidot) sekä affektiivisten ja konatiivisten valmiuksien 

(motivaatio, persoonallisuuden piirteet ja minäkäsitys) kokonaisuudesta. (Pekkala 2011, 11, 

25-26, 42–43; Söyring 2004, 50–51.)   

Useiden tutkimusten mukaan huipulle on päässyt hyvinkin erilaiset yksilöt persoonallisuuden 

piirteiden osalta. Tämän vuoksi tutkijoiden huomio on kiinnittynyt enemmän siihen, mitä 

ominaisuuksia tarvitaan huippu-urheilijaksi kehittymisen prosessin ohjaamiseen. (Matikka 

2012, 234.) Nykytietämyksen mukaan henkinen kovuus on tärkeä osa-alue huippu-

urheilijoiden psykologisten ominaisuuksien ja urheilupsykologian kuvauksissa, sillä sen on 

esitetty olevan eräs merkittävimmistä tekijöistä määrittämässä urheilijan pärjäämistä 

maailman huipulla. Henkisen kovuuden avulla voidaan yleisellä tasolla selvitä vastustajia 

paremmin urheilun asettamista haasteista ja toisekseen toimia johdonmukaisemmin sekä 

säilyttää paineen alla päämäärätietoisuus, keskittyminen ja itseluottamus muita paremmin. 

Henkinen kovuus voi olla luonnollinen ominaisuus tai harjoiteltu psykologinen kyky. (Jones 

2002, 205, 213–214.) 

Huippu-urheilu vaatii yksilöltä tavoitteellista suunnittelua ja motivaatiota (Sanoista teoksi 

2010, 11). Motivaatio sanan alkuperä tulee liikkumisesta, mutta myöhemmin termiin on 

liitetty käyttäytymistä virittävä ja ohjaava näkökulma. Motiivit virittävät ja ylläpitävät 

yksilön käyttäytymistä, minkä vuoksi ne ovat joko tietoisesti tai tiedostamatta 
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päämääräsuuntautuneita. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. 

Sisäisesti motivoitunut yksilö haluaa todella oppia ja on kiinnostunut itse asiasta, kun taas 

ulkoisesti motivoitunut yksilö ei ole niinkään kiinnostunut oppimisesta vaan esimerkiksi siitä 

seuraavasta palkinnosta. Näin ollen sisäinen motivaatio on tavoiteltavampaa kuin ulkoinen, 

jos halutaan kehittää itseä. Motivaatio voi vaihdella tilanteesta toiseen, ja se muodostuu 

yksilön vireyden, suunnan sekä systeemiorientoitumisen yhteysvaikutuksesta. Motivaation 

kehittämiseen liittyy itsearvostus, usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. (Ruohotie 1998, 

34, 36–37.) 

Heinilän (2010, 54) mukaan kilpaileminen ja suorituskyvyn kehittäminen on päättymätön 

prosessi urheilussa, sillä kilpailijoiden paremmuus ratkaistaan jokaisessa kisassa erikseen. 

Tämän vuoksi urheilijat tottuvat jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Yksi tehokkaimmista 

menetelmistä parantaa urheilusuoritusta on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet auttavat 

urheilijaa suuntaamaan huomion ja toiminnan suorituksen kannalta tärkeisiin asioihin, mikä 

motivoi ja rohkaisee kokeilemaan erilaisia strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä ja niiden tulisi koostua niin lyhyen kuin pitkän aikavälin 

tavoitteista sekä laadullisista ja määrällisistä tavoitteista. Hyvä tavoite on haastava ja 

realistinen. Erityisen tärkeää on, että urheilija saa itse päättää tavoitteistaan sekä sitoutuu 

niihin ja saa oikeaa palautetta toiminnan kehittämiseksi. (Jaakkola & Rovio 2012, 138–139, 

146.) Tavoitteellisuutta ja tavoitteen saavuttamisen suunnittelua sekä laadun tarkkailua 

havainnollistetaan muun muassa Deming – ympyrässä (kuvio 5), jossa kuvataan prosessia: 

suunnittele, kokeile, tarkista ja muuta toteutusta kokemuksen perusteella. (Matikka 2012, 

234.)  

         

KUVIO 5. Toiminnan tavoitteellisuuden ja tavoitteen asettamisen malli, Deming – ympyrä.  

Suunnittele 
(Plan) 

Kokeile 
(Do) 

Tarkista 
(Check) 

Toteuta 
(Act) 
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Urheilijan kehitysprosessiin ei siis kuulu vain urheilu, vaan siihen kuuluu myös laajemmin 

yksilön kokonaisuus ja erityisesti yksilön persoonallisuus, itseluottamus ja 

toiminnanohjauksen taidot. Urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi pitää sisällään ennen 

kaikkea myös henkisen valmennuksen. Urheilupsykologian ekologisissa malleissa urheilija 

esitetäänkin subjektina, joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Realistista ja 

positiivista palautetta erilaisissa urheilutilanteissa saadessaan urheilija oppii myös ohjaamaan 

omaa toimintaansa. Samalla urheilija tutustuu itseensä, sillä suoritukset syntyvät uskomalla 

omaan tekemiseen ja oman osaamisen ohjaamiseen.  (Matikka 2012, 234.)  

Huippuosaajaksi tai -urheilijaksi tuleminen ei ole helppoa, sillä pitkä polku koostuu 

oppimisesta ja toiminnan kehittämisestä (Pekkala 2011, 11, 43). Osaaminen liittyy 

ammattitaitoon, asiantuntijuuteen, elämänhallintaan ja kyvykkyyteen (kuvio 6). Helakorven 

(2012) mukaan osaaminen on asiantuntijuutta sekä ammattitaitoa, vaikka osaamisen 

ajatellaan monesti olevan yleisempi ja laajempi käsite kuin ammattitaito. Näin ollen huippu-

urheilua on syytä tarkastella myös osaamisen ja asiantuntijuuden näkökulmasta. 

Asiantuntijuudella on Lehtisen ja Palosen (2011, 25) mukaan useita määritelmiä, mutta 

rajatuimman näkemyksen mukaan tietyllä toimialalla jatkuvasti poikkeuksellisen 

korkeatasoiseen suoritukseen yltävää voidaan pitää asiantuntijana. 

 

Kuvio 6. Osaamisen ulottuvuuksia (Helakorpi 2012).  
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Huippu-urheilua voidaan verrata ammatilliseen huippuosaamiseen. Osaaminen muodostuu 

sekä koulutuksen että informaalin kokemuksen avulla, minkä lisäksi osaamisessa korostuu 

vuorovaikutus ja laaja tekemisen hallinta. Osaamiseen kuuluu taidon soveltaminen ja 

hiljainen tieto, joka on usein tiedostamatonta ja kokemusperäistä ymmärrystä, jota on hankala 

ulkoistaa. Osaaminen on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä, ja siihen kuuluu myös joustavuus, 

epävarmuuden sieto ja muutoshalukkuus. Osaaminen vaatii jatkuvaa arviointia ja 

kehittämistä, minkä lisäksi osaamista voidaan arvioida laajemmin toimintakulttuurin 

kontekstin ja arvojen osalta. (Helakorpi 2012.) 

Yksilö oppii urheilun avulla huippusuorittajan persoonallisuuden piirteitä ja psyykkisiä 

taitoja, jotka ovat edelleen sovellettavissa muille elämän osa-alueille kuten työelämään. 

Huippuosaamisen ja taidon taustalla on ”kyky tehdä jokin asia hyvin”. Ammatillinen 

huippuosaaminen muodostuu kolmesta tekijästä: 1) ammattispesifinen taitotieto, 2) kyky 

soveltaa ammattispesifiä taitotietoa ja 3) metakognitiiviset taidot. Kyseisten ominaisuuksien 

kehittyminen vaatii pitkäjänteistä oppimista, kokemuksia, aihealueen syvällistä 

ymmärtämistä ja toimintarutiineja sekä toiminnan metakognitiivista kontrollointia ja säätelyä. 

Huippuosaamisen taitoon kuuluu siis myös tietoa ja ymmärrystä soveltaa osaaminen 

toisenlaiseen tilanteeseen tai erilaiseen tehtävään. (Ruohotie & Honka 2003, 14, 17, 23.)  

Mielenkiintoista onkin, että vaikka urheilijoiden huippusuoriutumista osataan kehittää ja 

soveltaa muille aloille ei kuitenkaan osata luotettavasti kuvata huippu-urheilijoiden 

persoonallisuutta (Matikka 2012, 234). Hiukan ristiriidassa edelliseen on se, että maailmalla 

on kuitenkin tehty jonkinlaisia tutkimuksia huippu-urheilijoiden persoonallisuuteen liittyen. 

Esimerkiksi Mahoney, Gabriel ja Perkins (1987, 197) ovat vertailleet eri lajien huippu-

urheilijoiden ja niin sanottujen tavallisten ihmisten psykologista profiilia. Heidän mukaansa 

huippu-urheilijoita määrittäviä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia ovat: jännittyneisyyden 

säätely, keskittymiskyky, itseluottamus, henkinen valmistautuminen ja motivaatio. Vähän 

tämän jälkeen Anshel (1997) on kirjoittanut huippu-urheilijoille tyypillisistä 

luonteenpiirteistä, käyttäytymis- ja ajattelutyyleistä. Anshelin mukaan on muutamia 

luonteenpiirteitä, jotka erottavat huippu-urheilijan muista ihmisistä. Huippu-urheilijoille on 

ominaisempaa riskinottaminen, ärsykehakuisuus, kilpailullisuus, itseluottamus, 

huomioimistyyli, menestysodotukset, stressin säätelykyky ja rentoutuminen sekä muutamat 

kognitiiviset strategiat kuten positiivinen sisäinen puhe. Muita huippu-urheilijoita erityisesti 

kuvaavia piirteitä ovat henkisen kovuus, älykkyys, seurallisuus, luovuus, stabiilisuus, 

hallitsevuus, aggressiivisuus ja ulospäin suuntautuneisuus. (Anshel 1997, 29–41, 60.) 
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Liukkosen (2004, 234–239) mukaan suomalaisten urheilijoiden tärkeitä ominaisuuksia ja 

tyypillisiä piirteitä kaikissa urheilumuodossa ovat itseluottamus, keskittymiskyky, 

pitkäjänteisyys, vastuullisuus, periksi antamattomuus, stressin- ja pettymystensietokyky, 

rentoutumis- ja rauhoittumiskyky ja rohkeus ylittää itsensä.  Toisaalta alan tutkijat ovat myös 

sitä mieltä, että tyypillisestä urheilijan persoonallisuudesta poikkeava yksilökin voi menestyä 

yhtä hyvin urheilu-uralla. Huomionarvoista on myös, että eri lajien urheilijoiden välisistä 

persoonallisuuseroista ei myöskään ole mitään johdonmukaista tieteellistä näyttöä. 

(Liukkonen 2004, 235–239.) Urheilu-uran aikana yksilö kehittyy monipuolisesti ja luo sekä 

sisäistää oman urheilijapersoonallisuuden, johon hän pyrkii sekä ihmisenä että 

huippusuorittajana. Näin ollen urheilu kehittää kokonaisvaltaisesti yksilön henkistä kasvua ja 

itsetuntemusta, jotka puolestaan edesauttavat yksilön urakehitystä tai työelämään 

sijoittautumista. 

 

4.2.2 Urheilijoiden työelämään siirrettävät taidot 

 

Mahdollisuus hyödyntää urheilussa hankittuja taitoja vaatii tietoa, taitoa ja asenteellista uskoa 

siirrettäviä taitoja kohtaan. Omiin kykyihin ja taitoihin uskominen on oleellista, sillä ihmiset 

helposti välttelevät ja pelkäävät sellaisia tilanteita, joista he eivät usko selviytyvänsä. Tämän 

vuoksi yksilön täytyy itse ymmärtää, kuinka hänen hankkimansa taidot ovat merkityksellisiä 

ja tärkeitä, että hän osaa ja uskaltaa hyödyntää niitä. Taitojen siirtämiseen liittyy useita 

elementtejä. Perusedellytyksenä ovat ymmärrys ja uskominen siihen, kuinka omat taidot ja 

osaaminen ovat arvokkaita toisissa tilanteissa. Olennaista on myös ymmärtää, kuinka tunteet 

ja erityisesti pelot voivat vaikuttaa taidon siirtoon sekä kykyyn käyttää niitä toisissa 

konteksteissa. Lisäksi urheilijan tulee kiinnittää huomiota uuden (työ)identiteetin 

kehitykseen. (McKnight 2009, 69.)  

Erilaisten taitojen siirtäminen toiseen kontekstiin ei ole spontaania vaan siihen tarvitaan 

ohjausta, koska opitut asiat ovat usein spesifeja. Opitun asian tai taidon siirtäminen on 

riippuvainen oppijan motivaatiosta ja sitoutumisesta, minkä lisäksi siirrettävyys vaatii kahden 

ehdon toteutumista: 1) kontekstispesifin tiedon ja generaalisten taitojen kohtaamista sekä 2) 

oppimistapahtumassa aktiivisesti transferin edistämistä. Opitun asian ja oppimisen välille 

tulee rakentaa silta, mikä tukee oppimistoimintaa ja edistää reflektiota. (Ruohotie & Honka 

2003, 76.) Kokemuksia täytyy siis käsitellä ennen kuin niistä tulee opittuja ja toiseen 
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tilanteisiin siirrettäviä. Huippu-urheilun avulla omaksuttuja asioita ja kokemuksia pitää 

ensimmäiseksi oppia tunnistamaan, jotta niistä on apua muissa konteksteissa kuten 

koulutuksessa ja työelämässä.  

Tutkimusten mukaan urheilu-uran aikana hankittu monipuolinen kokemus sosiaalisista 

taidoista, kyky toimia ryhmässä ja paineen alaisena sekä määrätietoisuus ovat sellaisia taitoja, 

joita arvostetaan ja tarvitaan työelämässä. Myös pitkäjänteisyys, voimakas tavoiteorientaatio, 

ambitio ja sosiaalinen pääoma ovat sellaisia asioita, joita huippu-urheilija voi hyödyntää 

elämän muilla alueilla. Lisäksi työnhakutilanteessa huippu-urheilijalla on usein etunaan 

mediatunnettavuus ja urheilun kautta luodut kontaktit, jotka auttavat erottumaan sekä 

ilmaisevat laajasta verkostoitumisesta, mitä työnantajat usein arvostavat tänä päivänä. 

(Söyring 2004, 49; Vuolle 2001, 10–11.) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa urheilijoiden siirrettäviksi taidoiksi on listattu muun muassa: 

organisointitaito, joustavuus, omistautuminen, pitkäjänteisyys, kärsivällisyys, 

motivoituneisuus, paineen alla toimiminen, haasteiden ja mahdollisuuksien kohtaaminen sekä 

tavoitteellisuus (Danish, Petipas & Hale 1993.)  Lisäksi on tutkittu urheilijoiden omia 

näkemyksiä urheilussa kehittyneistä taidoista ja luonteenpiirteistä sekä verrattu niitä heidän 

esimiestensä vastaaviin näkemyksiin. Kyseisen tutkimuksen mukaan molemmat osapuolet 

mainitsivat sosiaalisuuden, vastuullisuuden/luotettavuuden, halun kehittyä, 

tavoitteellisuuden/kunnianhimon, positiivisuuden ja periksiantamattomuuden/sitkeyden. Näin 

ollen kyseisiä ominaisuuksia ja taitoja voidaan kuvata sellaisiksi, mitä urheilijat voivat siirtää 

urheilu-uraltaan työelämään. (Hirvonen 2013, 114.) 

Urheilijoiden työelämään siirtymisen helpottamiseksi on myös luotu erilaisia oppaita ja 

järjestelmiä. Esimerkiksi Suomen Olympiakomitean ylläpitämällä huippu-urheilijoille 

suunnatulla sivustolla (www.huippu-urheilija.fi 2014), kerrotaan perustietoja, neuvoja ja 

vinkkejä urheilu-uran eri vaiheiden kohtaamiseen. Sivustolla esitellään muun muassa 

urataitoja ja urheilijoiden opinto- ja urasuunnittelua, joiden yhteydessä on myös listattu 

konkreettisia esimerkkejä siitä millaista osaamista ja ominaisuuksia huippu-urheileminen 

kehittää:  

 tavoitteellisuus, kunnianhimo, kurinalaisuus 

 tiimityötaidot, omatoimisuus, sosiaaliset taidot 

 paineensietokyky, työkykyisyys (fyysinen ja psyykkinen) 

http://www.huippu-urheilija.fi/
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 käytännön kielitaito, kulttuurituntemus 

 pitkäjänteisyys, vaikeuksien voittamiskyky 

 suhtautuminen ominaisuuksien testaukseen 

 vakuuttava esiintyminen, mediataidot 

 uuden oppimiskyky ja – halu 

 strategian luominen ja sen merkityksen ymmärtäminen. ( huippu-urheilija.fi 2014.) 

 

4.3 Urheilijoiden työelämään siirtyminen ja sijoittuminen 

 

Työelämällä on keskeinen merkitys yksilön persoonallisuuden kehitykselle erityisesti työuran 

alkuvaiheessa. Työelämä on kehitysympäristö ja se vaikuttaa vuorovaikutuksellisena 

tapahtumana työntekijän persoonallisuuden ja motivaation kehitykseen. Työ määrittää 

identiteettiämme sekä vaikuttaa siten myös terveyteemme ja hyvinvointiimme. (Jokisaari 

2002, 68–69, 77.) Suurin osa suomalaisista on kiinnostuneempi työssä kehittymisestä kuin 

uralla etenemisestä. Työelämän myönteisyyttä selitetään työn vaihtelevuudella ja 

mielenkiinnolla. Myös työssä koettujen kehitysmahdollisuuksien ja oman aseman 

vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät työtyytyväisyyttä. Ihmiset voivat kuitenkin antaa 

erilaisia orientaatioita uramenestykselle, jolloin tavoitteena voi olla esimerkiksi tasapaino, 

turvallisuus, vapaus tai itsenäisyys. (Lehto 2009, 132-134; Ruohotie 1998, 76.) 

Nopea siirtymä koulutusta vastaaviin töihin ennustaa parempaa ansiotasoa ja urakehitystä 

pitkällä aikavälillä, mutta työelämään valmistautumisesta huolimatta Airo ym. (2008, 77) 

toteavat, että ”ensimmäinen työpaikka ja toimiala ovat usein sattumaa”. Yksilön 

työmarkkinoille siirtymiseen vaikuttavat ympäristön ja taloudellisen tilanteen lisäksi myös 

muutkin tekijät kuin suoritettu tutkinto. Koulutuksen ulkopuolisilla kontekstuaalisilla 

tekijöillä kuten yksilön aktiivisuudella ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla sekä sosiaalisilla 

verkostoilla ja kielitaidolla on itse asiassa suurempi merkitys työnhakutilanteissa. 

Vastavalmistuneelta vaaditaan sopivaa tutkintoa, kohtuullisia arvosanoja sekä kohtuullista 

valmistumisaikaa ja opiskelujen ohessa hankittua tai omaksuttua työelämäkokemusta. Lisäksi 

kaikenlaiset työ- ja elämänkokemukset ovat hyödyksi, sillä omien vahvuuksien, 

ominaisuuksien ja motiivien tutkiminen on ensi arvoisen tärkeää. (Airo ym. 2008, 77, 87, 99, 

102; Korhonen & Sainio 2006, 10; Tuominen 2012a, 34-35.)  
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Suurin osa urheilijoista päätyy urheilu-uran jälkeen työelämän muille aloille (Mäki-Kokkila 

2010, 5). Stråhlman (2006) on tutkinut urheilijoiden kokemaa hyötyä urheilu-urasta 

työmarkkinoilla ja havainnut, että urheilu-ura on toiminut urheilijoiden kohdalla hyvin niin 

sanotusti ovien avaajana. Huippu-urheilijan koulutuksen puuttuminen korvautuu osittain 

yksilön urheilu-uralta peräisin olevilla eduilla ja ihmissuhteilla, jotka saattavat auttaa huippu-

urheilijaa löytämään töitä tavallista kansalaista helpommin. Aiempien tutkimusten mukaan 

urheilijoilla ei ole ollut ongelmia työnantajiensa kanssa, vaikka heidän työsuhteensa ajoittui 

urheilu-uran huippuvaiheen ajalle, jolloin saatetaan joutua tekemään poikkeavia ratkaisuja 

työnteon suhteen. Tällöin hyvä suhde työnantajaan on kuitenkin erityisen tärkeä.  (Stråhlman 

2006, 30–31; Vuolle 2001,10–11, 24.)  

Urheilijoita voidaan pitää jopa haluttuina työntekijöinä. Yhdysvalloissa Henderson ym. 

(2006, 572) vertailivat entisiä urheilijoita ja ei-urheilijoita palkkauksen suhteen ja totesivat, 

että entiset urheilijat saivat 1,5 - 9 % suurempaa palkkaa bisnesalalla, fyysisessä työssä ja 

sotilasurilla. Yhdysvalloissa on myös tutkittu yliopistotaustaisten nuorten urheilijoiden 

ansioluetteloita (Tanguay ym. 2012). Kyseisessä tutkimuksessa vertailtiin nuoria 

urheilutaustan, sukupuolen ja työnantajien mielenkiinnon näkökulmasta.  Tutkimustulosten 

perusteella ei syntynyt merkittävää eroa yleisarvosanan suhteen yksilö- ja joukkuelajien 

urheilijaryhmien välille, mutta joukkuelajin urheilijat kuitenkin saivat merkittävästi 

paremman kokonaisarvosanan ryhmätyöskentelytaidoista. Joukkuelajien kapteenit saivat 

parempia arvosanoja niin johtajuudesta kuin kokonaisuudessaankin verrattuna ei-kapteenina 

toimineisiin. Lisäksi havaittiin, että miesten ja naisten välille ei syntynyt tilastollisesti 

merkittäviä eroja kokonaisarvosanojen suhteen. (Tanguay ym. 2012, 191–204.) 

Urheilullinen kyvykkyys voi myös myötävaikuttaa positiivisesti ammatinvalintaan tai 

urheilutaustasta voi olla hyötyä työelämässä, esimerkiksi luotujen kansainvälisten suhteiden 

ansiosta. Hirvosen (2013) tutkimuksesta selvisi, että urheilijoiden taival huippu-urheilu-uran 

jälkeen ensimmäiseen työpaikkaan vaihtelee; toisilla työpaikka oli valmiina ja toisilla ei, 

jolloin he olivat hetken työttöminä. Tarkemmin ilmaistuna urheilijoiden työllistymisessä erosi 

ammatilliset työnhakijat ja akateemiset työnhakijat. Erityisesti akateemisesti koulutettujen 

urheilijoiden haasteena oli työkokemuksen puute ja työnhakuvaiheen työttömyys. Toisaalta 

urheilijan koulutustaustasta huolimatta selvisi, että osa urheilijoista työllistyy urheilu-uran 

jälkeen kontaktiverkoston kautta. Urheilijoiden esimiehet pitivät huippu-urheilutaustaa 

positiivisena tekijänä, mutta huippu-urheilutaustaa ei yksiselitteisesti pidetty palkkatyöhön 

rinnastettavana työkokemuksena. Urheilijoita kuvattiin kuitenkin kiinnostaviksi henkilöiksi, 
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jotka otettiin mielellään haastateltavaksi, mutta urheilutaustaa merkittävämpinä tekijöinä 

esimiehet pitivät persoonallisuutta sekä aiempaa työkokemusta. (Hirvonen 2013, 96–97, 

117.) 

Suomalaisten huippu-urheilijoiden ja erityisesti miesurheilijoiden tyytyväisyys ammattiinsa 

on todettu useissa tutkimuksissa korkeaksi ja ajan mukaan muuttuneen positiivisemmaksi. 

Urheilu-uratutkimuksissa ammattityytyväisyys ja urheilun koetut vaikutukset on nähty olleen 

vahvasti yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi melkein 70 % jääkiekkoilijoista koki urheilun 

edistäneen ”toista” uraansa. Voidaan myös sanoa, että urheilijat ovat tiedostaneet paremmin 

urheilun edistävät vaikutukset ammattiuralla kuin koulutusuralla. Mielenkiintoinen huomio 

on, että erityisesti miesurheilijat ovat kompensoineet koulutuksellisia puutteita 

persoonallisilla vahvuustekijöillään ja urheilun tuomalla sosiaalisella pääomalla. (Vuolle 

1987; 2001, 11, 24–25.) 

Aikaisempien tutkimusten mukaan miespuolisten huippu-urheilijoiden ammatteja 

tarkasteltaessa on korostunut fyysisten alojen kuten sotilaan ja palomiehen ammatit sekä 

kaupan- ja myyntialan ammatit.  Eräästä suomalaista jalkapallojoukkueen ura- ja opinto-

ohjausklinikkaa koskevasta tutkimuksesta selvisi, että pelaajat olivat urheilu-uran aikana 

työskennelleet valmentajana (8), jalkapallokoulun ohjaajana (7), kouluavustajana (4) ja 

opettajan sijaisena (2). Lisäksi pelaajilla oli työkokemusta urheiluliikkeen myyjän, 

tutkimusassistentin, myyntineuvottelijan, managerin, atk-apulaisen, urheilukentän hoitajan, 

vapaaehtoistyöntekijän ja varastomiehen työstä. Toisaalta tiedetään myös, että suuri osa 

entisistä huippu-urheilijoista sijoittuu urheilu-uransa jälkeen muihin kuin urheiluun liittyviin, 

mutta koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin. Korkeakoulututkinnon ammattilaisuran aikana 

suorittaneet urheilijat työllistyvät yleensä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Suomalaisista 

jääkiekkoilijoista urheilu-uran jälkeen oli johtavassa asemassa 15 %, toimihenkilöitä 18 % ja 

itsenäisiä yrittäjiä 12 %. Näin ollen suurin osa sijoittui pelaajauransa jälkeen niin sanottujen 

ammattitaitoisten työntekijöiden ryhmään. (Söyring 2004, 50, 94; Vuolle 1987; 2001, 22–26.) 

Yrittäjyys on eräs työhön ja ammattiin liittyvä uravalinta, joka on nostettu esiin mahdollisena 

huippu-urheilu-uran jälkeisenä työnä tai jo urheilu-uran aikana. Osa urheilijoista hallinnoi jo 

urheilu-uransa aikana urheilutoimintaa oman toiminimen tai osakeyhtiön avulla, minkä 

perusteella huippu-urheilu on rinnastettavissa yrittäjyyteen. Työnantajat eivät kuitenkaan 

suoranaisesti näe huippu-urheilua työkokemuksena tai yrittäjyytenä. Useiden tutkimusten 
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mukaan ei kuitenkaan ole sattumaa, että menestyksekkäistä urheilijoista tulee myöhemmin 

menestyneitä yrittäjä. (Hirvonen 2013, 118; McKnight ym. 2009, 72; Pekkala 2011.) 

Yrittäjyyden taustalta on löydettävissä hyvin erilaisia motiiviryhmiä, minkä vuoksi voidaan 

sanoa, ettei yrittäjyys ole vain tietyn ihmistyypin etuoikeus. Yrittäjyyden luonne tulisikin 

sitoa ennemmin yksilön uran sisäiseen merkitykseen. Yrittäjäksi kasvaminen tapahtuu 

erilaisen oppimisen yhdistelmänä, jonka lisäksi yksilön tulee punnita ominaisuuksiaan, 

mahdollisuuksiaan ja pystyvyyttään. Yrittäjyyteen liittyy yksilön vahva tahto tehdä omia 

päätöksiä, itsenäisyys ja vapauden tunne, minkä vuoksi sitä voidaan kuvata tiedollisten ja 

taidollisten motivaatio-, tahto- ja attribuutiotekijöiden yhdistelmäksi. Yrittäjän toimintaa 

kuvaavat tulevaisuussuuntautuneisuus, tavoitehakuisuus, päämäärätietoisuus sekä uudelleen 

yrittämisen halu ja onnistumisen usko. Yrittäjyys edellyttää yksilöllisen inhimillisen pääoman 

vahvuutta ja hyödyntämistä. Toisaalta taas yrittäjyys on sidoksissa ympäristöön ja kulttuuriin, 

jonka vuoksi se edellyttää toimivia verkostoja ja sosiaalista pääomaa.  (Lähteenmäki 1997, 

132, 139; Pekkala 2011, 12, 74–75.) 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksen toteuttamisesta sekä valitsemistani tutkimusmenetelmistä. 

Tutkimus kuuluu Joensuun urheiluakatemian Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle 

(2URAA) -hankkeeseen ja kimmoke tälle tutkimukselle tulee sieltä. Yhteistyö Joensuun 

urheiluakatemian kanssa toi mukaan myös Suomen Olympiakomitean sekä Jalkapallon, 

Jääkiekon- ja Koripallon pelaajayhdistykset. Tutkimusaihe muotoutui ja tarkentui 

joukkuelajeihin Olympiakomitean toiveesta ja toteutunut yhteistyö mahdollisti laadukkaan 

aineiston hankkimisen tutkimukselle. Tutkimus on jatkoa kandidaatintutkielmalleni Huippu-

urheilun perintö – Jääkiekkoilijoiden urheilu-uralta työelämään siirrettävät taidot ja 

kokemukset uraohjauksesta (Oikari 2013), jossa käytettiin osittain samaa aineistoa. 

 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen aiheena on huippu-urheilussa menestyneiden yksilöiden elämänkulku, urheilu- 

ja työuran kuvaaminen, minkä vuoksi oli luontevaa valita tutkimusmenetelmäksi laadullinen 

tutkimus. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään analysoimaan aineistoa 

mahdollisimman perusteellisesti, minkä vuoksi aineisto on usein suppeampi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkielmassa on myös tapaustutkimuksen piirteitä, koska 

tutkimuksen kohteena on yksilön henkilökohtainen elämänpolku urheilijaksi kasvamisesta ja 

urheilu-uran jälkeen työelämään siirtymisestä. Tapaustutkimuksessa pyritään 

kokonaisvaltaiseen kuvaukseen yksittäisen tilanteen tai asian sijaan. Aineistosta pyrittiin 

yksilön henkilökohtaisen urakehityksen kuvaamisen lisäksi löytämään myös yhtäläisyyksiä ja 
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eroavaisuuksia tutkittavien välillä, sillä tapaustutkimuksen yhtenä tarkoituksena on löytää 

selityksiä. (Eskola & Suoranta 2005, 14–15; Soininen & Merisuo-Storm 2009, 98.) 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu ja 

haastattelurunko on tutkielman liitteenä (Liite 1). Eskolan ja Suorannan (2005, 86) mukaan 

puolistrukturoitu teemahaastattelu antaa vastaajalle mahdollisuuden kertoa asioista 

luontevasti omalla tavallaan, kun valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Haastattelurunko ja 

aineiston keruu tehtiin yhdessä toisen ohjauksen opiskelijan kanssa, jonka tutkimus kuuluu 

myös Joensuun Urheiluakatemian 2URAA –hankkeeseen (Purho 2014). Tämän vuoksi 

haastattelukysymykset on luotu mahdollisimman yksityiskohtaisiksi ja avoimiksi, että niissä 

tulee vastaukset kummankin tutkielman aiheisiin. Haastattelussa oli perustietojen lisäksi neljä 

suurempaa teemaa: urheilu-uran alku, huippuvaihe, päätös-/lopetusvaihe ja työelämä. 

Teemojen käsitteleminen ja kysymysten järjestys saattoivat vaihdella haastatteluiden välillä 

johtuen kysymysten avoimuudesta. Tämän vuoksi myös haastattelijan tarkentavat 

kysymykset olivat mahdollisia.  

  

Tutkimusaineisto kerättiin eli haastattelut toteutettiin keväällä 2013 ja ennen varsinaista 

aineistonkeruuta tehtiin kaksi testihaastattelua. Haastattelurunkoa muokattiin 

testihaastattelujen ja Urheiluakatemian koordinaattorin sekä muiden asiantuntijoiden 

kommenttien perusteella ennen varsinaisia haastatteluja. Päädyimme tekemään haastattelut 

aina kahdenkeskisissä (haastattelija ja haastateltava) ja samankaltaisissa tilanteissa 

esimerkiksi kahvilassa tai haastateltavan työpaikalla, koska haastatteluaineisto on aina 

konteksti- ja tilannesidonnaista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 203). Varsinaisia 

häiriötekijöitä pyrittiin välttämään huolellisella etukäteissuunnittelulla. Muutama haastattelu 

kuitenkin keskeytyi, kun haastateltava vastasi puhelimeen kesken haastattelun. Haastattelujen 

kesto vaihteli puolesta tunnista reiluun tuntiin. 

 

Haastatteluihin lupautui 17 mieshenkilöä kolmesta lajista: jääkiekko (5), jalkapallo (7) ja 

koripallo (5). Jalkapallon, jääkiekon ja koripallon pelaajayhdistykset ottivat yhteyttä 

tutkimuksen kannalta sopiviin entisiin pelaajiinsa ja antoivat haastateltavien yhteystiedot 

urheiluakatemian koordinaattorille, joka välitti ne meille tutkimusten tekijöille. 

Pelaajayhdistyksille perusteet tutkimusten kohderyhmän etsintään määriteltiin seuraavasti: 1-

10 vuotta sitten urheilu-uransa päättänyt henkilö, jolla on kokemusta urheilu-uran jälkeisellä 

”siviiliuralla” toimimisesta ja aikaa noin yhteen n. 1h haastatteluun. Haastateltaviin otettiin 
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yhteyttä tapaamisaikojen sopimista varten sähköpostitse tai puhelimitse. Tässä vaiheessa yksi 

jalkapalloilijataustainen haastateltava karsiutui omien kiireidensä vuoksi lopullisesta 

aineistosta. Näin ollen haastatteluja tehtiin maalis- huhtikuussa 2013 yhteensä 16 eri puolella 

Suomea, painottuen eteläiseen Suomeen. 

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusta tehtäessä on lähtökohtaisesti sitouduttava tutkimustehtävään eikä niinkään 

menetelmiin ja etsittävä sellaisia analyysitapoja, joilla tutkimustehtävään pystyy vastaamaan 

(McLeod 2011). Toisin sanoen tutkimuksen metodit eivät saa liiaksi ohjata vaan huomio on 

oltava tutkimusongelmissa. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysoiminen saa usein 

alkunsa jo haastattelutilanteessa, jossa haastattelija voi tehdä ensimmäiset havainnot ja 

tulkinnat tutkittavasta. Tyypillisesti laadullisen aineiston analyysi on sanallinen, jossa 

esiintyy lainauksia alkuperäisestä aineistosta. Aineiston analyysi tehdään litteraation 

perusteella, sieltä esiinnostamalla ja muotoilemalla tutkimukselle suotuisat asiat. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 136 - 138.) Tämän tutkimuksen haastatteluin kerätty aineisto osoittautui 

laajaksi ja monipuoliseksi, mikä toi omat haasteensa ja mahdollisuutensa aineiston 

analyysille.  

 

Laadullinen analyysi voidaan toteuttaa joko induktiivisesti tai deduktiivisesti riippuen 

tutkimuksen tulkintaan käytetystä päättelyn logiikasta. Induktiivisessa päättelylogiikassa 

yksittäisestä tapauksesta tehdään yleistys ja deduktiivisessa päinvastoin. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95–97.) Tässä tutkimuksessa toimitaan enemmän induktiivisesti, sillä aiheesta on hyvin 

vähän olemassa tieteellistä teoriaa. Tutkimuksen aihepiirillä on kuitenkin deduktiivinen 

taustaolettamus, sillä aihe ja ilmiö on tunnistettu käytännössä. Tämän vuoksi aineiston 

analyysia kuvaakin ehkä parhaiten abduktiivinen päättely, jossa teorian rakentaminen voi 

tapahtua, kun havaintojen tekoon liittyy jokin ajatusmalli (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 99). 

 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä on ollut teoriaohjaava analyysi. Teoriaohjaavassa 

analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, jotka auttavat aineiston analysoimisessa. 

Teoriaohjaavassa analyysissa aineiston analysoiminen perustuu aineistoon, mutta aikaisempi 

tieto ja teoria voivat ohjata aineiston analysoimista. Teoriaohjaavassa analyysissa on tarkoitus 

tunnistaa aikaisempi tieto asiasta, mutta tutkimuksen analyysi tehdään aluksi 
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aineistolähtöisesti ja vasta analyysin loppuvaiheessa tuodaan mukaan aiempi tieto ja teoria 

analyysia ohjaavana sekä uusia ajatusuria aukovana näkemyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

96–99.)  

 

Keskeistä teoriaohjaavassa analyysissa on tutkijan oma toiminta. Vaihtoehtoisesti tutkija voi 

lähestyä aineistoa sen omilla ehdoilla ja vasta analyysin edetessä laittaa se sopimaan johonkin 

teoriaan tai tutkija voi heti alusta lähtien poimia aineistosta sellaisia ilmauksia, jotka sopivat 

teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) Pyrin tekemään aineiston analysoimisen aineiston 

omien ehtojen mukaan, sillä tutkielmassani ollaan kiinnostuneita juuri tietyn kriteerien 

valittujen haastateltavien elämänpolusta eikä heitä ole tarkoitus luokitella tai määritellä 

minkään entuudestaan tunnetun mallin mukaiseksi. Hanke johon tutkielmani kuuluu, pyrkii 

luomaan uuden mallin urheilijoiden urakehityksestä siten, että malli perustuu tieteellisiin 

teorioihin ja tutkimuksiin. Tämän vuoksi olen tutustunut tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä laajemmin aiheeseen liittyviin teorioihin ja näkemyksiin yksittäisten 

teorioiden sijaan. Eri teorioihin ja näkemyksiin tutustuminen on ollut pohjana 

haastattelurungon laatimiselle. Aineistonkeruun jälkeen olen aloittanut aineiston 

analysoimisen, kunnes tulosten yhteydessä vertailen eri teorioiden osuvuutta tähän 

tutkimukseen. 

 

Analyysin kohteeksi on määriteltävä jokin tietty ja rajattu kohde, johon tutkimuksella 

pyritään vastamaan. Varsinainen analyysi tarkoittaa tutkittavan sanoman tiivistämistä, 

luokittelua ja tarinoihin keskittymistä siihen, mitä hän kertoi haastattelun aikana. Voidaan 

sanoa, että laadullisen tutkimuksen analyysilla on neljä vaihetta. Ensimmäiseksi pitää päättää, 

mikä aineistossa kiinnostaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 136 – 138; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

91–93.)  Tämän aineiston analyysin lähtökohtana on löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin 

haastattelurungon teemoja käsittelemällä. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

1. Millaista uraohjausta urheilijat ovat saaneet tai olisivat tarvinneet? 2. Minkälaisille aloille 

entiset huippu-urheilijat ovat päätyneet ja miten? 3. Millaista hyötyä joukkueurheilu-urasta 

on ollut työelämään siirryttäessä? 4. Millaisia työelämään siirrettäviä taitoja tai osaamista 

urheilu on tuottanut? Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan eri 

lajitaustaisten urheilijoiden eroja kaikkien tutkimuskysymysten osalta. 

Toisessa vaiheessa käydään aineistoa läpi ja poimitaan ne asiat, jotka liittyvät ensimmäisen 

kohdan kiinnostukseen ja kaikki muu jätetään tutkimuksen ulkopuolelle (Tuomi & Sarajärvi 
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2009, 91–93). Aineiston analyysi alkoi siis litteraatioihin perehtymällä ja tärkeiden asioiden 

muistiin kirjoittamisella, sillä tarkoituksena oli saada käsitys tutkittavien henkilökuvasta. 

Lisäksi tein samalla alleviivauksia ja muita merkintöjä tärkeistä kohdista. Luonnollisesti 

jouduin käyttämään paljon enemmän aikaa niihin haastatteluihin, joita en ollut itse tehnyt. 

 

Kolmanneksi aineistoa teemoitellaan, luokitellaan sekä tyypitellään ja neljännessä vaiheessa 

kirjoitetaan tästä yhteenveto (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93). Tämän vaiheen alussa keräsin 

esiin nousevia tärkeitä teemoja ja aloin vertailemaan sekä etsimään yhtäläisyyksiä tutkittavien 

välille. Toisella kertaa lukiessani aineistoa poimin osuvia lainauksia ja teemoja muistiin. 

Teemoittelun lisäksi ja tueksi tyypittelin vastauksia eli etsin vastauksista samankaltaisuuksia. 

Aineiston määrällistä eli kvantitatiivista analyysia tein laskemalla ja luokittelemalla 

vastauksia eri luokkiin. Tämän jälkeen tein alustavia taulukoita (tutkittavien koulutukset) 

selventämään ajatuksiani ja hahmottaakseni kokonaistilanteen. Seuraavaksi oli aika syventää 

tietämystä jokaisesta yksilöstä erikseen ja aloin hahmottelemaan esiin tulevia teemoja kuten 

Cole ja Knowles (2001, 116) suosittelevat. Analyysin loppuvaiheessa peilasin aineiston 

teemoja tutkimuskysymyksiini ja aloin kirjoittamaan tuloksia. Haastatteluaineiston 

laadullinen sisällönanalyysi on siis tutkijan tiivistettyä tulkintaa ja merkitysten esiin tuomista 

hänen parhaaksi katsomallaan tavalla, kadottamatta ja muuttamatta kuitenkaan aineiston 

sisältämää tietoa.  Analyysin päätteeksi Cole ja Knowles (2001, 117) ohjeistavat, että tutkijan 

tulisi ottaa etäisyyttä aineistoon ja tarkastella keräämänsä informaatioita uudestaan 

saadakseen laajemman tulkinnan. Tämän vuoksi vertailin lopuksi tutkimuksen tuloksia ja 

teoriaa sekä tarkastelin tuloksia suhteessa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Pohdintaosiossa 

siirryin arvioimaan tutkimuksen onnistumista ja tulosten merkitystä. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 136 – 138; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–93.) 

 

5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen arviointia voidaan yksinkertaisimmillaan tehdä tutkimusprosessin 

luotettavuutta tarkastelemalla. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja näin ollen tutkijan rooli sen toteuttajana ja 

kuvaajana on merkittävä. (Eskola & Suoranta 2005, 210.) Oma valmistautumiseni 

tutkimukseen alkoi jo ennen aineistonkeruuta perehtymällä tutkimuksen aiheeseen ja 

tekemiseen. Koko tutkimusprosessin ajan olen pyrkinyt eettiseen toimintaan. Olen käyttänyt 
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paljon aikaa eri valintojen pohtimiseen, jotta olen voinut toimia tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja välttää virheitä. 

Laadullisen tutkimuksen laadukkuutta voidaan parantaa tekemällä hyvä haastattelurunko ja 

kiinnittämällä huomiota haastattelijoiden toiminnan yhdenmukaisuuteen (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 184). Tässä tutkimuksessa haastattelurunkoa tehtiin yhdessä urheiluakatemian 

koordinaattorin ja yliopiston henkilöstön kanssa. Aineiston keruun yhdenmukaisuuden 

varmistamiseksi tehtiin kaksi testihaastattelua, joissa poikkeuksellisesti molemmat 

tutkimushaastattelun tekijät olivat läsnä, mutta toinen toimi tarkkailijana. Testihaastattelujen 

pohjalta luotiin yhteiset pelisäännöt varsinaisiin haastatteluihin. Ennen haastattelun 

aloittamista olemme esittäytyneet, kertoneet tutkimuksesta ja hankkeesta, kysyneet lupaa 

haastatteluun, aineiston käyttöön ja nauhoitukseen sekä litterointiin. Haastateltaville on myös 

annettu tilaisuus kysyä ja korjata sanomaansa vielä lopuksi. Lisäksi heidän anonymiteetistään 

on luvattu huolehtia, minkä takia heidät on nimetty tutkielmassa uudelleen.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voida 

erottaa niin selvästi kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa 

korostuu muutenkin tutkijan toiminnan luotettavuus ja eettisyys, sillä aineiston analyysi ja 

tulkintojen tekeminen on tutkijasta kiinni. Tutkija ilmaisee itseään kaikissa tutkimuksiin 

liittyvissä tilanteissa. Tutkijan oman toiminnan tiedostaminen ja tutkimuksen 

läpinäkyvyyteen pyrkiminen ovat tärkeitä asioita laadullisessa tutkimuksessa. Laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, ettei tulkintoja tehdä satunnaisten poimintojen perusteella vaan 

aineistoa analysoidaan kattavasti. (Cole & Knowles 2001, 13, 89; Eskola & Suoranta 2005, 

208, 214–215.) Olen pyrkinyt tarkastelemaan tutkimusaineistoa, eli jokaista haastattelua 

kokonaisuutena sekä nostamaan sitä kuvaavia esimerkkejä lainauksin. Tutkimuskysymysten 

vastausten ja lajikohtaisten vertailun saamiseksi olen kuitenkin teemoitellut, tyypitellyt ja 

luokitellut haastattelujen sanomaa. 

 

Aineistoa laadullisesti analysoitaessa korostuu tutkijan toiminta ja luotettavuus aineiston 

analyysissa, mitä voidaan kuvata reliaabeliuden käsitteellä. Reliaabelius tarkoittaa tutkijan 

toiminnan lisäksi tässä sitä, että tuloksia on tarkasteltu kokonaisuutena ja tutkittavien 

ajatusmaailman mukaisesti. Reliabiliteetti on hyvä, kun aineiston tulkinnassa ei ole 

ristiriitaisuuksia. (Eskola & Suoranta 2005, 213; Hirsjärvi & Hurme 2011, 189.) 

Pääsääntöisesti tässä tutkielmassa haastateltavien henkilöiden kertomassa ei ollut ristiriitoja. 
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Lisäksi henkilöiden välisiäkään ristiriitoja ei esiintynyt, minkä takia reliabiliteettia voidaan 

pitää hyvänä. Tutkimuksen luotettavuutta ja onnistumista tukevat siis yhtenevät tulokset, 

joille löytyi myös aiempaa tieteellistä tukea. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella siirrettävyyden, uskottavuuden, 

varmuuden ja vahvistuvuuden näkökulmasta (Eskola & Suoranta 2005, 211–212). 

Tutkimustulosten uskottavuuteen on pyritty kuvailemalla tutkimusjoukkoa sekä käyttämällä 

mahdollisimman paljon tutkittavien lainauksia, jotta tutkijan tekemä tulkinta vastaa 

tutkittavien sanomaa. Tutkimuksen varmuuteen puolestaan on kiinnitetty huomiota 

ennakoimalla ennustamattomia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.  

Tutkimuksen vahvistuvuus liittyy siihen, että tutkimuksen tulkinnat saavat tukea aiemmista 

tutkimuksista ja tutkimustulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, miten 

samanlaiseen tai vastaavaan ympäristöön sitä ollaan vertaamassa. 

 

Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella triangulaation avulla. Triangulaatiolla 

tarkoitetaan erilaisten teorioiden, tiedonlähteiden, metodien tai tutkijoiden yhdistämistä 

tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 143–145). Tässä tutkimuksessa esiintyy tutkijoiden 

välistä triangulaatiota, koska olemme yhdessä toisen ohjauksen opiskelijan kanssa tehneet 

tutkimuksen haastattelukysymykset sekä keränneet ja analysoineet aineistoa. Päädyimme 

tähän, koska halusimme tukea aineiston tutkimiseen ja tutkittavien ilmiöiden kokonaiskuvan 

hahmottamiseen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 143) mukaan triangulaation tarkoituksena on 

tutkijan toiminnan kehittäminen, sillä triangulaatiossa tutkija ei voi sitoutua vain yhteen 

näkökulmaan. Lisäksi tutkimuksessa esiintyy teoriaan liittyvää triangulaatioita, sillä 

tutkimuksessa on otettu huomioon useita eri teoreettisia näkökulmia. 

 

Tutkimuksessa on pyritty hyvään tieteelliseen käytäntöön tutkijoiden eettisten ratkaisujen ja 

tutkimusryhmän kunnioittamisen osalta. Aineisto on kerätty haastatteluilla ja kyseiset 

haastattelut sekä niistä tehdyt litteraatiot säilytään huolellisesti koko tutkimuksen ajan niin, 

etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Tutkittavien henkilöllisyydestä kerrotaan 

tutkimuksessa vain välttämättömiä tekijöitä kuten laji ja koulutus sekä työn ammattiala. 

Tarkempi tutkimusjoukon kuvailu on tehty lajeittain, että tutkittavien henkilöllisyys ei 

paljastuisi. Pirttilän (2008, 65) mukaan tutkimuksen etiikassa on kyse elämän 

kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta, itsemääräämisoikeudesta, haitan välttämisestä ja 

hyödyn tuottamisesta yhteisölle. Koko tutkimuksessa on pyritty eettisyyteen ja eettiseen 
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kohteluun, minkä vuoksi tutkittavat ovat saaneet tutkimuksen luettavakseen ja 

kommentoitavakseen ennen sen lopullista julkaisua.  

 

5.4 Tutkittavien kuvailu 

 

Tutkielman aineisto muodostuu 16 entisestä huippu-urheilijasta, jonka lajina on ollut joko 

jääkiekko, jalka- tai koripallo. Tutkittavien keski-ikä oli haastatteluhetkellä 35,3 vuotta ja 

heidän urheilu-uransa lopettamisestaan oli aikaa 1 - 8 vuotta. Haastattelujen ajankohdat ja 

paikat kerrotaan tutkielman lopusta löytyvässä liitteessä (Liite 2). Tutkimuksen eettisyyden ja 

raportoinnin selkeyden vuoksi tutkittavat on nimetty siten, että jääkiekkoilijoiden nimet 

alkavat H:lla, jalkapalloilijoiden J:llä ja koripalloilijoiden K:lla. Tutkittavien anonymiteetin 

vuoksi tutkittavia ei kuvailla erikseen vaan heidät esitellään lajeittain. Sen sijaan tutkimuksen 

tulososiossa kerrotaan tarkasti kenen tutkittavan lainaus on kyseessä. 

  

Jääkiekkoilijat (5) olivat tutkimushetkellä 29–45 -vuotiaita ja heidän urheilu-uran 

lopettamisesta oli aikaa 2-8 vuotta. Heidän urakokemuksensa vaihteli siten, että oman 

arvionsa mukaan heillä oli yhdestä kolmeen uraan. Suurin osa piti urheilu-uraa ensimmäisenä 

uranaan ja kuvasi työuransa olevan vasta alussa. Joukkoon mahtui kuitenkin myös 

toisenlaisia kokemuksia, eräs piti urheilu-uraansa enemmänkin harrastuksena ja toisella oli 

kaksi urheilu-uraa ja työura. Urheilu-uran kesto vaihteli kahdeksasta vuodesta yli 20 vuoteen. 

Kaikilta jääkiekkoilijoilta löytyi kansainvälistä pelikokemusta, minkä lisäksi yhdellä 

pelaajalla oli positiivisia kokemuksia urheilun ja korkeakouluopiskelun yhdistämisestä 

Yhdysvalloissa. Jääkiekkouran lopettamista kuvattiin luonnolliseksi poistumaksi ja monen 

tekijän summaksi. Kolme tutkittavaa oli edelleen aktiivisesti mukana urheilutoiminnassa. 

Mielenkiintoinen lopputulema oli, että kaikki jääkiekkotaustaiset tutkittavat olivat päätyneet 

kaupalliselle alalle ja heillä oli kaupallisen alan koulutusta, mutta koulutustaso vaihteli 

peruskoulusta korkeakoulututkintoihin. Lisäksi kaksi entistä jääkiekkoilijaa oli perustanut 

yrityksen, jossa he edelleen työskentelivät. 

Jalkapalloilijat (6) olivat tutkimushetkellä 24–38 -vuotiaita. Heidän urheilu-uransa 

lopettamisesta oli aikaa 1 - 4 vuotta ja heillä oli oman arvionsa mukaan yksi tai kaksi uraa. 

Suurin osa heistä kuvasi, että heillä on tähän mennessä ollut vain yksi ura, urheilu-ura. 

Joukossa oli myös niitä, jotka ajattelivat urheilu- ja työurat erillisiksi uriksi, joilla kuitenkin 

on yhtymäkohtia. Lisäksi eräs tutkittava kuvasi, että hänellä on ollut kolmas ura 
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valmentajana. Kolmella jalkapalloilijalla oli ollut kansainvälisiä pelaajasopimuksia 

Eurooppaan. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, että kaikki 

ulkomailla pelanneet olivat jossain vaiheessa pelanneet Norjassa. Jalkapalloilijoiden urheilu-

ura oli kestänyt kuudesta vuodesta noin viiteentoista vuoteen, ja urheilu-uran lopettamista 

kuvattiin joko monen tekijän summaksi tai loukkaantumisien seuraukseksi. Nykyään he 

työskentelevät eri alojen parissa, mutta yli puolet työskentelee liikunta-alalla joko pää- tai 

sivutoimisesti. Monella jalkapallotaustaisella on/oli kaupallisen alan työ ja/tai koulutus, ja 

muutamalla kasvatusalaan liittyvä työ. Heidän koulutustasonsa vaihteli peruskoulusta 

alempaan ammattikorkeakoulututkintoon ja joukossa oli yksi yrittäjä. 

Koripalloilijat (5) olivat tutkimushetkellä 31–38 -vuotiaita ja heidän urheilu-uransa 

lopettamisesta oli aikaa 3 - 8 vuotta. Heidän urakokemuksensa vaihtelivat yhdestä kahteen 

uraan. Osa korosti, että urheilu-ura oli se tärkein ja osa kuvasi, että urat olivat menneet 

peräkkäin. Urheilu-urat olivat kestäneet noin kymmenestä viiteentoista vuotta ja puolet heistä 

oli ollut maajoukkuetason pelaajia. Kahdella oli kansainvälisiä pelaajasopimuksia 

Eurooppaan ja yksi oli ollut Yhdysvalloissa stipendiaattina urheilemassa ja opiskelemassa. 

Tutkittavien koulutustaso vaihteli toisen asteen koulutuksesta maisterin tutkintoihin ja 

joukossa oli yksi yrittäjä ja yksi säätiön perustaja. Entiset koripalloilijat työskentelivät 

nykyään eri aloilla; kasvatus ja sivistystyö, it, kaupallinen sekä oikeustieteellinen ala. 

Huomionarvoista on, että osa koripallotaustaisista kertoi olevansa enää hyvin vähän mukana 

urheilutoiminnassa, kun taas suurin osa entisistä jääkiekkoilijoista ja jalkapalloilijoista kertoi 

olevansa aktiivisia valmennus- tai seuratoiminnassa ja/tai urheiluliitoissa tai harrastavansa 

lajia edelleen.  
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimuksen tuloksissa käsitellään ensin joukkueurheilijoiden uraohjauksen kokemuksia ja 

ajatuksia. Seuraavaksi tarkastellaan joukkueurheilijoiden elämänkulkua ja ammatillista 

suuntautumista, jossa aluksi tutustutaan joukkueurheilijan kasvupolkuun ja 

kouluttautumiseen, jonka jälkeen tarkastellaan urheilu-uran päättämistä ja työelämään 

siirtymistä. Lopuksi perehdytään urheilu-uran antiin sekä hyötyihin ja työelämään 

siirrettäviin taitoihin. Lisäksi kaikkia edellä mainittuja aiheita tarkastellaan mahdollisuuksien 

mukaan eri lajitaustaisten urheilijoiden osalta. 

 

6.1 Joukkueurheilijoiden kokemuksia uraohjauksesta 

 

Tutkittavilla oli erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä uraohjauksesta. Suurin osa oli sitä mieltä 

ja määritteli niin, ettei ole saanut uraohjausta eikä oikein tiedä, mitä uraohjaus on. Kuitenkin 

haastatteluissa kävi ilmi, että tutkittavat olivat saaneet sellaista ohjausta, neuvontaa tai 

tiedottamista, mitä voidaan kuvata uraohjaukseksi. Sen antajana oli ollut esimerkiksi 

pelaajayhdistys tai valmentaja. Lisäksi useampi tutkittava oli käynyt urheilijoille suunnitellun 

koulutuksen, joka on mahdollistanut urheilun ja opiskelun yhdistämisen samanaikaisesti, mitä 

voidaan pitää urheilijoiden uraohjauksena. 

”-- ehkä niinkun jotkut valmentajat tietysti niinkun osas vähän niinku ajatella 

pelaajan uraan ja uraa niinku pidemmällekkin --” (Kai) 

” -- Paljon painotettiin sitä tuota, että pitää muistaa opiskella ja miettiä sitä 

urheilu-uran loppua pitkällä tähtäimellä, että mitä tekee, kun loppuu. Ja paljon 

sitä käytiin läpi, että ura voi loppua vaikka seuraavana päivänä. Et pitää 
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valmistautuu siihen ja ja erinäisten tämmösten tapaamisten ja tapahtumien 

myötä, niinku pelaajayhdistys järjesti sitten näit tapaamisia niin siellä oli eri 

henkilöitä puhumassa just kouluista ja tämmösistä urheilu-uran aikasista 

elämästä ja siitä ohjaamisesta. -- Jalkapallon pelaajayhdistys. Silleen, että ne 

suositteli tätä – mä oon käyny tän liikunnanneuvojan tutkinnon, mikä on niinku 

räätälöity urheilijalle, eli kahdeksan viikkoo vuodessa kolmen vuoden ajan eli 

sinnehän nyt on aina futaajii menny, siihen talviryhmään ja lätkäpelaajat 

kesäryhmään. Ja se oli ihan lottovoitto talvisin, koska siellä pääs liikkuu. 

Mehän opeteltiin urheilee erilaisia lajeja, eihän se nyt mitään opiskeluu ollu, ku 

parit sivut sieltä täältä..--” (Joona)  

Hiukan yllättävää kuitenkin on, että tutkittavat eivät kokeneet uraohjauksen puuttumista 

varsinaisena ongelmana vaan olivat enemmänkin sitä mieltä, että he eivät ole edes kaivanneet 

sitä. Toisaalta tutkittavien puheista välittyi myös se, etteivät he oikein tiedä, mitä uraohjaus 

on. Tietämättömyydestä huolimatta tutkittavien kertomasta välittyi näkemys, että 

uraohjauksesta olisi voinut olla hyötyä. Tutkittavilla oli myös jonkin verran epäileviä 

ajatuksia uraohjauksesta, sillä heidän mukaan ajatus, että joku päättäisi omista asioista tuntui 

vieraalta. Kyseessä on kuitenkin väärinymmärrys ohjauksen perimmäisestä luonteesta, sillä 

ohjauksessa ei päätetä toisen puolesta. Ojasen (2001, 7, 25–26) mukaan ohjauksessa pyritään 

auttamaan yksilöä tunnistamaan omia ajatuksia, tunteita, kiinnostuksen kohteita ja taitoja. 

”--  jos mulla ois ollu itelläni tarpeeks motivaatioo, niin oisin mä sitä jostain 

saanu. Ja koko ajanhan tuli vinkkejä, sieltä täältä, että kannattaa jossain 

vaiheessa miettii.—” (Konsta) 

 ”Nii.. eihän semmosta voi kaipaa, mist ei edes tiedä. Ku mä en oikeestaan osaa 

niinku.. mä en osaa ees kuvitella, et mitä on uraohjaus, onks se vähän semmosta 

samanlaista meininkii, ku jos työtön, tämmönen pitkäaikanen työtön menee 

työkkäriin, ja siellä aletaan miettii, et mitä sä voisit tehä..-- en tiiä vastaako 

urheilijat tähän aina näin, mut jotenkin on hirveen vaikee antaa jollekin muulle 

siihen mahollisuus päättää niistä omista asioista. Varmasti kaipaisin, tai 

tarviisiin –sanotaan näin, mut oonko valmis sitä en tiiä.”(Jasper) 

Tutkittavien suhtautuminen uraohjaukseen vaihteli hiukan. Voisi sanoa, että mitä nuorempi 

tai korkeammin koulutettu tutkittava oli kyseessä, sitä positiivisemmin hän suhtautui 

uraohjaukseen. Esimerkiksi tutkimusjoukon keski-ikää muutaman vuoden nuorempi 

maisterin koulutuksen suorittanut kuvailee seuraavassa, millaista uraohjausta hän 

joukkueurheilijana olisi voinut kaivata ja millaisia haasteita joukkueurheilijoiden 

uraohjauksessa on hänen mielestään. Toisaalta myös muut tutkittavat toivat esiin, että  

henkilökohtainen ohjaus niin urheilun kuin opiskelun suhteen olisi voinut olla paikallaan. 

”Ois se varmaan ollu monelle ihan paikallaan, mut mä en tiedä missä 

organisaatiossa se pitäis järjestää.—- Ni ehkä näit valintoja vois niinku joku 
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kuka niistä tietää ni esitellä ja olla ehkä yhteydessä potentiaalisiin tahoihin. Ni 

sellasta uraohjausta joo, ja ammatillisitakin joo. Mut sehän on aika vaikee, 

ehkä koska on aika erilaisia tyyppejä. Esimerkiks voi olla aika hankalaa 

ohjeistaa ja yleistää uraohjausta.. mut kyllä kummatkin vois olla paikallaan.” 

(Kimmo) 

” – mä oisin kaivannu enemmän, niin ois ollu sellasta henkilökohtaista ohjausta 

siellä nuorisoiässä, millon mä oisin ehkä niit valintoja tehny toisella lailla. ” 

(Jasper) 

Tämän tutkimuksen mukaan uraohjaukseen liittyi vahvasti näkökulma siitä, mitä yksilö tekisi 

urheilu-uran jälkeen. Aiempien tutkimusten mukaan urheilu-uran jälkeisen ajanjakson 

suunnittelu onkin eräs urheilijoiden uraohjauksen keskeisin tavoite (Lavallee ym. 2004, 

McKnight ym. 2009). Useampi tutkittava liitti uraohjauksen myös opiskeluun ja perusteli 

vähäisiä uraohjauksen kokemuksia sillä, että ammattiurheilija ei voi samaan aikaan opiskella. 

Vastaavasti toinen selitys uraohjauksen tarpeettomuudelle perustui siihen, että urheilijan on 

hankala ottaa vastaan apua tai ohjeistusta ulkopuoliselta taholta. Moni tutkittava kuvasikin, 

että uraohjauksen antajan pitäisi tulla urheilupiireistä sekä tietää kertoa erilaisia vaihtoehtoja 

niin urheilu-uraan kuin ”toiseen” uraan liittyen. Tutkittavat pohtivat, voisivatko valmentajat 

tai agentit antaa jonkinlaista uraohjausta, koska heillä on tietämystä urheilu-urasta. Eräs 

tutkittava selitti että, urheilijoiden uraohjaus voisi olla paikallaan jo lukiovaiheessa, jolloin 

urheilu-uran unelmia voitaisiin rakentaa, mutta samalla suunniteltaisiin vaihtoehtoinen 

koulutussuunnitelma. 

”— pitäis nostaa tosi monessa asiayhteydessä enemmän esille ja painottaa kuin 

tärkeetä se koulutus on siellä uran loppupuolella, ja vaikka se ura ei ikinä 

loppuisikaan, et ei haluu mennä töihin, mut sit et osaa ainakin käyttää ne omat 

varat oikein. ” (Konsta) 

”--mie näkisin sen, et jos tulee ulkopuolinen puhumaan urheilijalle urheilu-

uran.. niinku siis siitä, et se päättyy jossain vaiheessa, tai et siun pitäis nyt 

jotain muutakii tehä, niin siinä on vähän semmonen niinku.. siinä ei välttämättä 

se viesti mee perille. Mie näkisin, et sen urheilijan uran ohjaus vois olla joku 

sellanen henkilö, kuka on lähellä myös sitä jalkapallouraa, et sen pitäs olla niin 

lähellä, et se myös pystyy ajattelee myös sitä henkilöö, ja sitä et miten ne 

molemmat urat menis, et sen pitäis olla niin läheinen henkilö siinä. Joku tuttava 

tai valmentaja tai joku tällanen, joka on sisällä siinä asiassa.-- se vois olla 

joku.. emmie tiiä, miten jotkut agentit – et kuin syvällä ne on nykyään 

urheilijassa, mut näkisin et se ois niinku se oikee kanava siihen.”(Jarmo)  

”-- tietysti urheilu että urheilu-uran jälkeen liittyvii asioita niin tuota, en osaa 

tarkemmin sanoo. Mut ehkä sellasta keskusteluu ja niinkun ehkä omasta 

mielestä ne ajatukset mitä tehdään uran jälkeen ja mikä se ammatti tulee oleen 

ni, ne ajatukset ehkä heräs vähän turhanki myöhään. Joku ois voinu ehkä 

herätellä niitä vähän aiemminkin, mutta toisaalta en oo varma oisko se mul 
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henkilökohtaisesti muuttanu mitään, ku aika sokeesti silmät kiinni niinkun 

alkuvaiheessa menin kohti ammattilaisuutta, mut toisaalta sitten, ku se loppu ni 

aika sokeesti oon silmät kiinni laittanu firman pystyyn ja hankkinu itelleni 

muutamankin ammattitaidon, että tota voi olla, et se on sellanen 

luonnekysymys, et olisko siitä mulle ollu hyötyä, mutta niinku ei ainakaan 

haittaa ois voinu olla.” (Kai) 

Vaikkei tutkittavilla ollut omasta mielestään kokemuksia uraohjauksesta, olivat he saaneet 

ohjausta ja tukea urheilu-uransa aikana. Muutamat tutkittavat mainitsivat saaneensa 

uraohjausta oppilaitoksissa ja armeijassa. Erilaisista koulutuksista kertominen ja urheilijoille 

soveltuvat koulutukset liitettiin ylipäätänsä vahvasti uraohjaukseen tutkittavien mielestä. 

Esimerkiksi eräs tutkittava muisteli, että heille kerrottiin armeijassa eri 

koulutusmahdollisuuksista. Lisäksi eräällä tutkittavalla oli positiivisia kokemuksia henkisestä 

ja mentaalivalmennuksesta, jonka hän rinnasti tavallaan uraohjaukseen. Samalla hän toi esille 

mentaalivalmennuksen ja ohjauksen hyödyllisyyden niin yksilölle kuin koko joukkueelle.  

” -- koko joukkueen kesken se on semmosta yhteisten asioittein sopimista ja 

mielikuvaharjoittelua omista suorituksista ja just mitä se vaati, että pääsee 

huipulle. Paljon sitä käsiteltiin. Mut sit yksittäisii, yksittäisii tämmösii 

motivointeja sitä omaa roolia siinä kentällä ja joukkueessa, että mitä, mitkä on 

tärkeimmät asiat mitä mä teen siellä kentällä niiden mielikuvia sitten niinku 

oikeestaan käytiin aika paljon sitten läpi. Ja sitten siinä loukkaantumishetkenä 

tietysti mielikuvaharjoittelua siitä, että mulla.. näkee, että juoksee ja jalka on 

kunnossa ja näkee niitä mielikuvia niin tavallaan ehkä se parantuminenki on 

parempaa sitte.” (Kim) 

”-- Mä muistan, et lennettiin Rovaniemelle. Se oli joku urheilijalle räätälöity 

koulutus, se oli Jenkki yliopiston kanssa tehtävä, et ne lähetti mulle kaiken 

maailman VHS -kasetteja (ulkomaille), minkä kautta ois pitäny opiskella. Mut 

se ei ollu mun juttu, et mun pitää olla koulussa. Et sillon sain. Ja mun mielestä 

se tuli koripalloliiton kautta.-- ” (Konsta) 

Tutkittavat kuvasivat, että valmentajan tuki ja tietämys on tärkeää ja rinnastettavissa 

uraohjaukseen, kuten aikaisemmissa lainauksissa näkyi. Valmentaja vaikutti myös 

asenteellaan urheilijoiden urheilu- ja koulutus- tai työuran luomiseen. Tästä oli sekä 

positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Eräskin tutkittava kertoi, että toinen valmentaja tuki 

hänen opiskeluitaan ja antoi käydä tenteissä, mutta joukkueenvaihdon myötä uusi ja 

ulkomaalainen valmentaja oli sitä mieltä, että urheilijan ei kuulu opiskella.  

Urheilijoiden henkilökohtaisen kehityksen lisäksi tutkittavat nostivat esille, että 

uraohjauksesta voisi olla apua myös seuroille, koska yksilön elämänhallintataitojen 

tukeminen ja kehittyminen heijastuu niin urheiluun kuin kaikkeen muuhun ihmisen 

toiminnassa. Kuitenkin ne tutkittavat, jotka olivat saaneet jonkinlaista uraohjausta, kertoivat 
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saaneensa sitä pelaajayhdistykseltä. Erityisesti jalkapallon pelaajayhdistys mainittiin usein, 

mutta myös jääkiekon pelaajayhdistys mainittiin mahdollisena uraohjauksen antajana. Sen 

sijaan koripalloilijat puhuivat vähemmän pelaajayhdistyksen antamasta uraohjauksesta, mutta 

eräs koripallotaustainen tutkittava muisteli saaneensa uraohjausta sopimusneuvottelun ohessa.  

”No joo, kyllä mä tietysti pelaajayhdistys on ollu se ainut paikka mistä mä oon 

sitten saanu sitä ohjausta, että seuroilta ei niilt, en oo saanu koskaan minkään 

näköstä ohjausta. Pelaajayhdistys on ollu ainut kanava oikeestaan.” (Joona)  

”No, ei tota.. varmaan tullu tota sellasissa sopimusneuvotteluissa tai 

sellasissa—” (Kaapo) 

”-- en oo oikeestaan. Nykypäivänähän tuol pelaajayhdistyksestä saa kyllä, 

pyydettäessa saa apua, mutta itse en kokenu, että ois niinku tarve, olis tarvetta 

sille.” (Harri) 

Toisaalta tutkittavat toivat esiin, että uraohjaukselle voisi olla tarvetta myös muutosten 

käsittelyn osalta. Lisäksi ajateltiin, että uraohjauksesta voisi olla tukea ja apua haastaviin 

tilanteisiin tuomalla uusia ajatuksia niin urheiluun kuin elämään ylipäätänsä. Kuitenkin 

tutkittavien puheista kävi ilmi, että jonkinlainen tuki toiselle uralle siirtymiseen olisi tarpeen. 

Haasteita aiheutti muun muassa omien koulutuksellisten mielenkiinnon kohteiden löytäminen 

ja tulevaisuuden pohdinnat sekä millaiseen työhön he urheilu-uran jälkeen voisivat siirtyä. 

”-- Sanotaan, et mul ei niinku lopettaminen ollu vaikeeta, mut 

uudenalottaminen oli vaikeempaa, et et tavallaan ei tienny mitä haluaa. Paljon 

helpompaa ois ollu, jos ois ollu selkee maali, mitä haluu ruveta tekemään, mut 

jos on aina halunnu ruveta kirjastonhoitajaks tai hevostenkouluttajaks ni sit ois 

tavallaan hakeutunu sille, siihe koulutukseen ja tähdänny sitä maalia kohti. 

Mutta sitten ei ollu, aikuisikäne ku oli ja ei ollu muuta tehny, ku pelannu 

jääkiekkoo, ni ei ollu tavallaan niinku muita haaveita kerenny vielä muodostuu 

siihe.” (Harri) 

” -- muuttunu niin paljon tuo pelaaminen ja -- monenlaisia  esimerkkejä uran 

jälkeisestä elämästä, se on varmaan asia liittojen ja yhdistysten pitäis 

panostaa.”(Jesse) 

” No ehkä enemmänkin semmosta henkistä tukee, millanen ihminen sä oot, mikä 

sua kiinnostaa ja tota mm aaa onko onko haluja asettua ..tai et onko millä 

paikkakunnalla asua ja onko seikkailumieltä, enemmänki semmosta 

auttamismieltä, et mimmonen se urheilija niinku yksilönä ja ihmisenä on ja sitä 

kautta muokata sitä toista elämää, että jääkiekko on kummiski se sokasee aika 

pahasti urheilijan. Ja tietysti niinku liikaa ei saa ammattilaisurheilijan 

sotkeekkaan asioita ja tuoda kaiken maailman sirkusta siihen ympärille et 

kyllähän niinku omistautuakin pitää, mut kyl seki niinku et siin olis joku 

ihminen, joka sanoo et sä teet asioita hyvin oikein, semmosta kannustusta. Tai 

että niinni ku tota menee huonosti ni sanoo ja tuo kysymyksiä, uutta 

perspektiivia siihen ajatteluun. Että vanhemmatki on mun mielestä monesti niin 
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sokastuneita siihen asiaan ja arkeen ja tyttöystävät ja kaikki et kyl siin ois hyvä 

olla tämmönen joku joka jonka kanssa niinku viedä sitä elämään eteenpäin.” 

(Herman) 

Eräs tutkittavista selitti, että hänen saamansa ohjaus oli hänelle riittävää, koska hän uskoi 

siihen. Samalla hän tuo esille, että jotkut eivät ottaneet neuvoja vastaan silloin. Myös 

Söyringin (2001, 111) tekemässä tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia urheilijoiden 

kokemuksista uraohjauksesta. Siinä urheilijat kertovat saaneensa hyvää ohjausta ja riittävästi, 

vaikka he totesivat myös, että olisivat voineet itse olla aktiivisempia ja kiinnostuneempia eri 

koulutusvaihtoehdoista. Tässä tutkimuksessa useimmat entiset urheilijat kertoivat myös, että 

he eivät kaivanneet uraohjausta. 

”Mm joo, mulla ainakin se oli riittävää, koska mä uskoin sitä. Et tietysti on 

paljon semmosia pelaajia, jotka ei oo ottanu tavallaan niitä neuvoja vastaan, 

että niitten kohalla vaikee kysyy, onko ollu riittävää. Mutta kyl se mulle oli, on 

ollu riittävää ja herättävää.” (Joona) 

” – ku tuli joku ilmotus, et lähtee tällänen ja tällänen koulutus käyntii ni se aina 

se ilme, kaikkien ilme -- kaikki nosti siel kopissa vaan päätä vähän ja sit ne 

katto taas kenkii uudestaan. Et ketään kiinnostanu -- mä en oikeen tiedä 

minkälaisella halolla niitä jalkapalloilijoita ois pitäny lyödä päähän siinä 

vaiheessa. ” (Janne) 

 

Uraohjauksen yhteydessä mainittiin myös koulutuksen, muutosten ja urheilu-uran jälkeisen 

elämän lisäksi taloudellinen näkemys. Muutama tutkittavista nosti esille, että uraohjauksen 

pitäisi tulla seuralta ja lajiliitolta, koska he sanelevat ja ohjaavat muutenkin urheilijoiden 

elämää. Näin ollen uraohjaus liittyy myös urheilijan seuraan ja sen taloudelliseen tilanteeseen 

sekä asenneilmapiiriin, koska seurat määräävät urheilijoiden harjoitteluajankohdat ja 

pahimmillaan siten estävät yksilön opiskelu- tai työmahdollisuudet urheilu-uran aikana. 

Tutkittavien mukaan uraohjaukseen voisi kuulua myös urheilijan tulojen suunnittelua, kuten 

pelaajapalkkiojärjestelmistä ja eläkeasioista puhuminen. Myös Lavallee ym. (2004, 230) ovat 

todenneet urheilijoiden uraohjelmia vertaillessaan, että urheilijoiden uraohjauksessa tulisi olla 

urheilijan kehityksellisen, koulutuksellisen ja ammatillisen uraohjauksen lisäksi taloudellista 

ohjausta.  

”-- ku mennään pidemmälle ni täytyis olla meidän lajiliitolla niin, että ne 

tavallaan pakottaa meidät urheilijat huolehtiin siitä, että urheilijasta ja sille 

täytyy antaa mahdollisuus jollain tavalla niinku kouluttaa, jos sinne ei anneta 

ns ammattilaisen palkkaa, että siitä vois jäädä käteen pieni pesämuna, et se 

pystyis rahoittaa opiskelut sil myöhemmin. Niin siinä tapauksessa pitäis antaa 

mahdollisuus opiskella.” (Janne) 
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”-- ajatusten herättämistä tai lähinnä niinkun erilaisten asioiden suhteen ja 

niinkun, jos miettii sitä urheilijan uraan ja muuta niin esimerkiks se, että kun ite 

viel pelas ni oli, ja ilmeisesti o edelleen tää pelaajapalkkiojärjestelmä eli palkka 

voidaan maksaa palkkioina ni siitä ei sitten kerry eläkekertymää niin ei siitä 

kukaan muu kuin oma isäni osannu herättää tota keskustelua, että oletko 

miettinyt, että joskus pitäis eläkettäkin kertyä ja muuta että. – ” (Kai) 

 

 

6.2 Joukkueurheilijoiden elämänkulku ja ammatillinen suuntautuminen 

 

Luonnollisesti jokaisella tutkittavalla oli omanlainen elämäntarinansa kerrottavanaan, mutta 

kuvauksissa oli myös paljon yhteistä. Pekkalan (2011, 52) kuvaus siitä, kuinka huipulle 

tähtäävää urheilua kuvaa lahjakkuustekijöiden, tahdon, motivaation ja sitkeän harjoittelun 

yhdistelmästä muodostuva polku ilmeni tässä tutkimuksessa. Urheilijoiden elämänkulkuun ja 

kehitykseen kuuluvat ulottuvuudet sekä teoriaosuudessa esittelemäni suuntaukset ikään kuin 

yhdistyvät kuviossa 7, joka on Wyllemanin ja Reintsin (2010, 78) kehittelemä kokonaisuus 

urheilijoiden ikäkausittaista kehitysvaiheista. Kyseisessä kehitysmallissa voidaan havaita 

kuinka psykologiset, psykososiaaliset ja koulutukselliset sekä ammatilliset tekijät esiintyvät 

ikäkausittain ja samaan aikaan urheilupolun kanssa. Urheilijoiden elämänkulun 

ymmärtäminen vaatii siis usean näkökulman huomioimista.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin linja urheilukontekstin lisäksi on koulutustaso, sillä 

se liittyy oleellisesti urheilijan ammatilliseen suuntautumiseen ja työelämässä toimimiseen. 

Koulutustason lisäksi nykyaikaisen ammatillisten teorioiden mukaan valintojen ja päätösten 

tekemiseen liittyy olennaisesti relationaalisuus eli yksilön lähiympäristön vaikutus 

(Schultheiss 2003, 301; Vanhalakka-Ruoho 2007, 9-10; 2010; 110). Tämän vuoksi 

urheilijoiden tukiverkostoa on myös välttämätöntä tarkastella urheilu-uran kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi. Luonnollisesti myös joukkueurheilijan kasvupolun vaiheisiin on tarpeellista 

tutustua lyhyesti, sillä yksilön menneisyys vaikuttaa oleellisesti nykyaikaan. 
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KUVIO 7. Urheilijan ikäkausittaiseen kehitykseen kuuluvia tekijöitä. (mukaillen Wylleman 

& Reints 2010, 89.)  

 

6.2.1 Joukkueurheilijaksi kasvaminen 

 

Useimmat tutkittavat kertoivat, että olivat harrastaneet lapsena useampaa urheilulajia. Osa 

tutkittavista kuvasi, että koko perhe on harrastanut kyseistä lajia, minkä vuoksi lajinvalinta oli 

ollut luonnollinen, ja se oli tapahtunut jo ennen kouluikää. Toisaalta kaikilla tutkittavilla ei 

ole ollut urheilevaa perhettä, vaan urheilun pariin päätyminen oli ollut enemmän yksilön oma 

valinta. Urheilun pariin päätyminen koettiin positiivisena ajanviettotapana riippumatta siitä, 

kenen aloitteesta harrastus löydettiin. Erityisen positiivinen merkitys urheilulla oli eräälle 

tutkittavalle, kun hän kertoi, kuinka urheilu pelasti haastavista lähtökohdista olevan nuoren. 

”--vanhempani eivät olleet aktiiviliikkujia eikä aktiiviharrastajia missään 

määrin -- mutta mitä oon jälkeenpäin kuullu niin parikin lajii koitettiin, joista 

voimistelu yks ja toinen jalkapallo. Sen pariin, en tiiä sit miks, mut oli pakko 

päästä. -- kait siitä sit on saanu niin paljon onnistumisen elämyksii, jo alusta 

asti et sitä on kannattanu jatkaa.”(Jasper) 
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”--Varmaan lahjakkuus on iso asia, ja sit sellanen vapaus, et mua ei oo 

koskaan patistettu tekemään, vaikka koko perhe on pelannu -- et ite on joutunu 

järkkäilee kaikki --”(Jesse) 

Vaihtoehtoisesti osa tutkittavista kuvasi, että olivat lapsena urheilleet, mutta lajinvalinta ja 

tavoitteellisuus lajissa syntyi vasta kymmenen ikävuoden jälkeen. Heillä oli kokemuksia 

muista harrastuksista ja erilaisesta urheilusta kuten jääkiekosta, jalka- ja koripallosta, 

yleisurheilusta, kaukalopallosta, voimistelusta ja motocrossista. Tässä tutkimuksessa 

paljastui, että jalkapalloilijat ja jääkiekkoilijat olivat monesti harrastaneet kumpaakin lajia. 

Lopullista lajivalintaa perusteltiin tyypillisemmin oman mielenkiinnon ja vanhempien tuen 

avulla. Lisäksi lajivalintaa selitettiin lajin aseman ja tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, 

sillä jääkiekkoilijat perustelivat lajinvalintaa sen vankalla asemalla Suomessa. 

” Noo ehkä tietysti sydän ois ollu tai halunnu vähän enemmä tonne (toinen laji), 

mut siihe ei ollu sillein tietämystä meidän perheessä, et mut on kannustettu 

siihenki, mutta tota jääkiekko valikoitu noista muista palloilulajeista ehkä sen 

vauhdin ja tota sen aseman takia, mitä sil on Suomessa. –” (Herman) 

Useimmat tutkittavat kuvasivat, että urheileminen muuttui alun harrastemaisuudesta 

tavoitteellisemmaksi yläkoulun loppupuolella. Toisaalta joukkoon mahtui myös niitä, jotka 

ajattelivat urheilun olleen tavoitteellista ihan alusta lähtien. Poikkeuksena näihin kahteen 

tyypillisempään malliin oli erään tutkittavan urheilijapolku, johon kuului lajin (jalkapallon) 

keskeyttäminen vuodeksi ja uudelleen aloittaminen noin 15-vuotiaana, mistä tie kävi aina 

ammattilaiseksi asti. 

” -- 14- vuotiaana.. öö oli tommosia aluejoukkueita kasattiin (paikkakunnat). 

Pelattiin sitten lopputurnauksessa ja siinä vaiheessa valitaan sitten 

ensimmäinen maajoukkue, niin siinä vaiheessa tavallaan se alko kiintää 

silmissä sitte, että siihen ensimmäiseen maajoukkueeseen pääsis..” (Joona) 

”Se muuttuu varmaan ihan tavoitteelliseeks lapsen tasolla ihan jo 

ensimmäisestä päivästä alkaen, et kyl mä koen, et mä oon aina tehny sitä aina 

tietyllä tavalla täysillä, vaikka lapsillahan se tekeminen on erilaista,.-- Missä 

vaiheessa se on sit muuttunu ammattimaiseks, niin sitä mä en osaa sanoo, mut 

harjotusmäärät oli kovii jo lapsena, et oma kiinnostus ja halu lajii kohtaan on 

aina ollu suuri --ku jostain tykkää niin sitä haluu tehä, et ei sitä oo kokenu 

semmoseks työks.”(Jasper) 

Tutkimuksen alussa esitellyt vaihtoehtoiset polut huippu-urheilijaksi kasvamiseen (ks. kuvio 

2, s.22) toteutuivat tässä tutkimuksessa. Kuten aiemmissa tutkimuksissa niin tässäkin 

paljastui, että toinen polkumalli oli suosituin, sillä kymmenen tutkittavaa kuudestatoista 

kuvasi urheilijaksi kasvamistaan siten. Kyseisessä polkumallissa ensimmäisessä vaiheessa 6-

13 -vuotiaat nuoret harrastavat eri urheilulajeja, josta seuraa erikoistumisen vaihe 13–15 -
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vuotiaana, jolloin urheilulajien kirjo vähene ja harrastaminen muuttuu tavoitteellisemmaksi, 

mikä johtaa urheilun panostusvaiheeseen ja huippu-urheilijaksi kasvamiseen. (Côté, Baker & 

Abernethy 2007, 196–197.) Muutama urheilija kertoi tehneensä lopullisen lajivalintansa vasta 

noin 15-17-vuotiaana. He kuvasivat lajivalintaa ulkopuolisten tekijöiden summaksi ja 

sattumanvaraiseksi päätökseksi, joka esimerkiksi tehtiin loukkaantumisen jälkeen tulleen 

maajoukkuekutsun perusteella. Kyseinen monen tekijän ja sattumien muodostama 

kokonaisuus valinnan ja päätöksien taustalla kuvastavat relationaalista päätöksentekoa ja 

sattumien vaikutusta elämänkulkuun (Vanhalakka-Ruoho 2007, 9-11).  

Urheilijat kuvasivat, että joutuivat nuoruudessaan pohtimaan urheilun ja kavereiden tai 

vapaa-ajan viettotapojen välillä. Kyseenalaistamisvaiheen selätettyään he kuvasivat 

urheilumotivaatiotaan paremmaksi aina loukkaantumiseen tai perhetilanteen muuttumiseen 

asti. Urheilu-uraan panostamisella on myös kääntöpuolensa, sillä tutkimusten mukaan 

urheilijana oleminen määrittää elämänkulkua jokapäiväisten toimien sekä pidemmälle 

ajanjaksolle ulottuvien valintojen ja suunnitelmien osalta (Tikkanen 2007, 3). Tässä 

tutkimuksessa entiset urheilijat kuvasivat kuitenkin lähinnä, että elämä piti rytmittää urheilun 

ehdoilla. Käytännössä se tarkoitti tiettyyn aikaan harjoituksiin menemistä ja ruokailujen ja 

levon huolehtimista sekä mahdollisesti opiskelujen suorittamista. Vasta tämän jälkeen oli 

tilaa kavereille ja muulle vapaa-ajalle.  

Pääsääntöisesti tutkittavat kokivat urheilun olleen ammatti ja ammattimaisuutta perusteltiin 

urheilusta saatavilla palkkioilla ja siihen kuuluvalla työmäärällä. Usein tässä yhteydessä 

kerrottiin käänteentekeväksi hetkeksi ensimmäinen liigaottelu, joka yleensä oli pelattu noin 

18 -vuotiaana. Myös Heinilän (2010, 42) mukaan urheiluharrastuksen muutosta 

kilpaurheiluksi määrittää usein palkitsemisen ja symbolisen palkitsemisen arvonlisäys. 

”Kyl se siinä vaiheessa, kun siitä saa palkkaa – vastuu tulee ittestään ja omasta 

kehon huolehtimisesta ja elämäntavoista--”(Jesse) 

”-- 17–18 –vuotiaana, just ku ekan liigaottelun pelasin siinä, nii – sit niinku 

rupes tulemaan semmonen mieleen, että tästähän vois tulla ihan ammatti ja 

ehkä ulkomaan kentilleki päästä, että.. -- meni se panostus siihen, etten oikeen 

muuta tehnykään ku pelasin jalkapalloo, -- mut se tuntu sillon hyvältä 

vaihtoeholta et oli niinku mahollisuus päästäki pitkälle..” (Jaakko)  

”-- Eli tein tällasen päätöksen Suomesta muuttaa yksin (maa), ja jopa sain siinä 

vaiheessa palkkaa siitä pelaamisesta et sillon se muuttu – vanhemmat maksanu 

pelit – ja valmentaja jollain tapaa niinku vaatinu, mut siinä vaiheessa muuttu et 

mä olin ulkomaalainen kenestä maksettiin, niin multa myös odotettiin – ja 

elämä muuttu ihan erilaiseks, koska se turvaverkko, mikä Suomessa oli ollu, 
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koulu ja perhe, mikä piti sitä yllä, se katos kerralla. Ja se on iso muutos --

”(Jasper) 

Alfermannin ja Stambulovan (2007, 719) tutkimusten mukaan vanhemmat vaikuttavat 

suuresti urheilijan sosiaaliseen tukeen sekä paineen käsittelyyn, kun vastaavasti valmentaja 

liittyy lajin sitouttamiseen ja osaamisen kehittymiseen. Urheilijat kuvasivatkin, että 

vanhempien ja perheen tuki on ollut se tärkein, niin henkisesti kuin taloudellisesti. Perheen 

tuen lisäksi useampi kertoi hyvistä valmentajista, joukkuekavereista, tyttöystävistä ja 

vaimoista sekä oppilaitoksen tuesta. Eräs tutkittava korosti myös kuinka yhteiskunnan 

taloudellinen tuki oli ollut tärkeä hänelle esimerkiksi joidenkin pelireissujen 

mahdollistamiseksi. 

”No vanhempien panosta ei voi vähätellä, et se on erittäin suuri osa, suuri osa 

kokonaisuutta ihan taloudellinen tuki on ollu aina mahdollist käydä leirit ja 

harrastaa ja sit niinku semmonen vanhempien innostus asiaan on, et on jaksanu 

hyvin paljon viel kuskata ja muutenki auttaa ja on tota henkisesti kannustaa ja 

tota tukee urheilu-uraa. Se on kyl iso tekijä. Ja oikeestaan.. mikä no tottakai ne 

pienet asiat, et on saanu niit reenimahollisuuksii (oppilaitoksen nimi) 

urheilulukio, -- ja siellä tietysti sekä koulun treenit, että tota mahdollisuus 

käydä neljäsvuodessa ja panostaa täysillä urheilu-uraan, ni ne oli myös iso 

asia.”(Kai) 

”-- kyl valmentaja on kaikkein isoin tukiverkosto tavallaan siinä. Ja mulla on 

ollu aina hyvii valmentajii. -- Mut ehkä sitten niinku joukkuekaverit ja näin et 

aika samoja ratoja ollaan usein menty – ”(Kalle) 

”No.. kyllä tuo oma perhe on ollu kaikkein tärkein tietysti.. Vaimo on ollu 

kokoajan valmis uhraamaan oman työuransa tavallaan mun peliuran aikana. 

Hän ei koe sitä tietysti välttämättä, niinku uhrauksena, mutta kyl mä arvostan 

sitä suuresti, et se on ollu kotona ja pyörittäny perhettä. Ja ku meillähän on ollu 

aika paljo muuttoja ja lähtöjä, et ei oo ollu elämää samassa paikassa koko 

aikaan vaan se elämä on menny sopimuskaudensykleissä on menty vuos tai kaks 

kerrallaan.” (Harri) 

Tutkittavien mukaan urheilu-uraan kuuluu voittojen ja mestaruuksien lisäksi myös 

vastoinkäymisiä kuten loukkaantumisia sekä haasteellisia valintoja kuten päätökset lähteä 

ulkomaille, joukkuevalinnat ylipäänsä ja urheilu-uran lopettaminen. Edellä mainitut asiat ovat 

kuitenkin tyypillisiä urheilijoiden elämänkulkuun kuuluvia tilanteita, joita urheilija voi 

käsitellä erilaisilla ongelma- ja tunnepainotteisilla copingkeinoilla (Lavallee ym. 2004, 225). 

Erilaisista urheilijan elämänkulun tyypillisistä haasteista huolimatta tutkittavat kuitenkin 

korostivat, että vaikka he ovat olleet joukkueurheilijoita, he pystyvät itse vaikuttamaan 

moneen asiaan. Tutkittavat kuvasivatkin copingkeinojen mukaisesti, että päämäärätietoinen 
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toiminta ja aktiivisuus sekä pyrkimys ratkaista kohtaamiaan haasteita ja ongelmia on vienyt 

heitä eteenpäin. 

” -- jos ei mahdu pelaamaan, ja on tämmösii vastoinkäymisii, ja kaikki seurat ei 

ehkä hoida velvotteitaan niin hyvin kuin pitäs, niin totta kai voi jäädä 

katkeruutta.. mut kyllä ite pystyy aika paljon asioihin vaikuttamaan.” (Jesse) 

”-- tää USA:n yliopisto urheilijalle? Siit ei varmaan koskaan missään kuule 

liikaa, et se on tosi hieno, hieno mahdollisuus, et jos joku vaan sen 

mahdollisuuden saa, niin kannattaa ilman muuta lähtee, et oon monelta kuullu, 

joille on tarjottu mahdollisuutta eikä oo lähteny. Ja sit muutaman vuoden 

päästä, ku pelit loppu ja sit ihmettelee et ois pitäny lähtee – et se on ainaki 

semmonen, mitä ainaki ite, on ylpee ja ilonen et on sen uran valinnu.” (Henri) 

Kuudestatoista tutkittavasta kymmenen oli pelannut pidempiaikaisesti ulkomailla. 

Tutkittavien lajitaustojen välille muodostui tämän suhteen selvä ero, sillä kaikilla 

jääkiekkoilijoilla oli ollut ulkomaanjaksoja, mutta jalka- ja koripalloilijoista vain noin 

puolella.  Koripalloilijoista vain kaksi viidestä oli pelannut ulkomailla, mutta lisäksi kahdella 

heistä oli ollut suunnitelmissa lähteä ulkomaille. Jalkapalloilijoista puolet eli kolme henkilöä 

oli pelannut ulkomailla ja heistä jokainen jossain vaiheessa hiukan yllättäen Norjassa. 

Ulkomaille lähteminen oli ollut joidenkin tutkittavien haaveena lapsesta asti, mutta 

ulkomaille lähdettiin tyypillisemmin vasta yli kaksikymmentävuotiaana, kun armeija oli 

käytynä ja toisen asteen koulutus oli ajankohtainen. Lisäksi kaksi tutkittavaa oli onnistunut 

yhdistämään ammattimaisen urheilun (koripallon tai jääkiekon) sekä korkeakoulutasoisen 

opiskelun ulkomailla, Yhdysvalloissa. Eräs tutkittava oli myös lähtenyt pelaamaan ulkomaille 

jo kesken lukion toisen luokan, mutta palannut vuoden kuluttua Suomeen jatkamaan 

opiskeluja ja urheilua. 

Tutkittavat kuvasivat ulkomaille lähtemistään mahdollisuutena ja selittivät, että uutta 

mahdollisuutta ei välttämättä tule, minkä vuoksi tilaisuuteen on tartuttava. Mahdollisuuksiin 

tarttuminen kuvastaa Krumboltzin (2009) ja Savickasin ym. (2009) näkemystä nykyaikaisesta 

elämäntyylistä, jossa korostuu yksilön aktiivisuus. Mahdollisuuksien lisäksi yksilön elämään 

kuuluu olennaisena erilaisten sattumien vaikutus niin positiivisten kuin negatiivisten asioiden 

muodossa. Tässä tutkimuksessa urheilu-uraan oli positiivisesti ja sattumalta vaikuttanut 

esimerkiksi hyvä valmentaja tai agentti. Banduran (1982) mukaan tietyn ihmisen sattumalta 

tapaaminen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämänkulkuun, minkä vuoksi hyvän 

valmentajan saaminen on voinut vaikuttaa kokonaisuudessaan urheilijan uraan. 
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  ”-- onhan varmaan kaikenlaista sattumaa ja tapahtumaa ollu tossa.. Mul o ollu 

tuuri, et on ollu älyttömän hyviä valmentajia koko ajan. Et semmosii niinku 

oikeesti osaajia,--. Et mä oon ollu onneks, se on varmaan ollu yks iso tekijä 

siinä. Että pystykin näin tälläsen uran itelleen saamaan, koska en mä itteeni 

pitäny mitenkään lahjakkaana urheilijana vaan harjottelun kautta se mulle 

tuli.” (Janne) 

Tässä tutkimuksessa ei ilmennyt ulkomaanjaksojen lisäksi urheilulajien välisiä eroja, vaan 

lajista riippumatta urheilijoiden elämänpolkuun kuului samanlaisia asioita. Erojen 

löytymättömyyteen voi vaikuttaa Heinilän (2010, 199) toteama seikka, että lajikulttuurien 

vertailu on vielä varsin tutkimaton ja haasteellinen alue tieteessä. Toisaalta tutkimuksessa 

näyttäytyi hiukan urheilulajien suosion ja aseman perusteella selittyvää vaihtelua, mikä 

heijastui myös tutkittavien urheilu-uraan ja siten elämänkulkuun. Jalka- ja koripallon suosio 

ei ole Suomessa niin vankka kuin jääkiekon, joka on Suomen jääkiekkoliiton (2013) mukaan 

suosituin urheilulaji Suomessa. Jääkiekon suosio näkyi tässä tutkimuksessa siten, että voidaan 

sanoa jääkiekon olleen lajina jollain tavalla edelläkävijä urheilu- ja seuratoiminnan 

kehittämisessä kori- ja jalkapalloon verrattuna. Jääkiekkopelaajayhdistyksellä on esimerkiksi 

oma opinto-ohjaaja sekä muita urheilijan tukipalveluita. 

”-- siellä jääkiekkopelaajayhdistyksessä on kyl opinto-ohjaaja käytettävissä, et 

se auttaa pelaajia niinku pyydettäessä.” (Harri) 

”et kylhän niinku jääkiekkoilijoilla on ollu olosuhteet niinku hyvät ja ja jos 

ajatellaan mua ammattilaisurheilijana ni tietysti ammattilaisorganisaatio on 

maksanu kaikki leikkaukset ja lääkäripalvelut ja kaikki muut, et sillei.” 

(Herman) 

 

6.2.2 Kouluttautuminen urheilun ohella 

 

Urheilu näkyi tutkittavien elämässä monin tavoin aina ammatillisessa suuntautumisessa ja 

koulutuksellisissa valinnoissa asti. Vuolteen (2001, 8, 13) mukaan kansainvälisissä 

urheilulajeissa lajin ammattimaistuminen ja kansainvälistyminen ovat johtaneet siihen, että 

harjoittelu ja kilpailu alkavat kokonaisvaltaisesti säädellä ja ohjata urheilijan elämää sekä 

vaikuttavat sen myötä muun muassa yksilön koulutusta, ammatinvalintaa ja perhettä 

koskeviin ratkaisuihin. Tässä tutkimuksessa urheilun vaikutuksia elämänkulkuun tai 

ammatinvalintaan ei kuitenkaan pidetty negatiivisina tai rajoittavina vaan urheilu-uran 

valitseminen oli mieluinen ja tietoinen teko. 
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” No ihan siel nuoruudesta niin varmaan semmosia kompromisseja ja valintoja – 

mutta en mä koe siinä, että mä oisin jotenki jääny jostain paitsi. ” (Joona) 

” No emmä oikeestaan kompromisseja oo hirvesti joutunu tekemään, ehkä mä oon sen 

urheilun niinkun urheiluajatuksen mukaan niinkun menny eteenpäin – ” (Kalle) 

”-- Mä vaan hössötin sen urheilun kaa niin paljon et mun keskittyminen meni siihen 

valtaosin.  Että kyllä se niinku varmaan sillein on vaikuttanu. Et mun tavoitteet ei ollu 

siin opiskelussa.  Ja niinku minkään… ammatin hakemises niinku sitä kautta vaan se 

oli lähinnä niinku et mä halusin vaan urheilla ja olla mahollisimman hyvä urheilija ja 

urheilla ammatikseen ja päästä ulkomaille.-- Oli sit tälläin urheilijoille jälleen kerran 

räätälöity datanomikoulutus ja sen mä kävin aikuiskoulutuksena siinä. Ja sitten vasta 

kun ostin vanhan talon ja remontoin sen ite ja innostuin asiasta ni ajattelin et musta 

tulee kirvesmies ja sillä alalla ollaan. -- ” (Janne)  

” Kuitenki koko ajan ollu taustalle se – että itte on tienny, että tavallaan jotkut paperit 

pitäis saada jostain. ” (Heikki) 

”-- meni se panostus siihen, etten oikeen muuta tehnykään ku pelasin jalkapalloo, ja 

sithän ne koulunkäynnit siinä sitte jäi… – mut se tuntu sillon hyvältä vaihtoeholta et 

oli niinku mahollisuus päästäki pitkälle..” (Jaakko) 

Muutaman tutkittavan puheista saattoi kuitenkin tulkita, että urheilu on vaikuttanut heidän 

koulutusvalintoihinsa esimerkiksi heikon opiskeluorientaation vuoksi. Toisaalta tutkittavilla 

oli myös negatiivisia kokemuksia oppilaitoksen puolesta, kun opettajat olivat vähätelleet 

heidän urheilu-uraa. Muutama tutkittava toikin esiin, että koulut voisivat tukea enemmän 

oppilaiden harrastuksia. Eräs mielenkiintoinen huomio oli myös, että joidenkin entisten 

urheilijoiden asenne koululiikuntaan kohtaan ei ollut kovin positiivinen liikunnan laadun 

vuoksi. 

”— muistan elävästi ku mun tota lukion opinto-ohjaaja sano, että ”Eksä vois jo 

lopettaa sitä jääkiekkoo, ku et sä siitä ikinä tuu ammattia saamaan.”(Harri) 

”-- opettajat aina sano, että toivottavasti sä teet tosta uran itelles, koska ei tosta 

sun opiskelusta tuu yhtään mitään, et sen takii mä nyt aikuisiällä työn ohella 

opiskelen. Kyllä se urheilu oli vaan niin vahva osa sitä elämää. Ei jotenkin 

osannu sillon ajatella, et se loppuu joskus ja sitten ite ei tajunnu sitä, et ehkä 

ois tärkeetä keskittyy.. myös siinä ohessa opiskella.” (Konsta) 

Urheilun ja opiskelemisen yhdistäminen oli sujunut tutkittavien mukaan peruskoulussa hyvin, 

vaikka useissa tutkimuksissa on todettu, että huippu-urheilijaksi pyrkivä nuori joutuu 

asettamaan urheilun etusijalle ja räätälöimään opiskelun sen mukaisesti (esim. Mäki-Kokkila 

2010; Söyring 2004). Peruskoulun jälkeen kolme neljäsosaa tutkittavista oli suorittanut 

ylioppilastutkinnon, mikä kertoo urheilijoiden koulutustason parantumisesta aiempiin 

tutkimuksiin (Vuolle 2001) verrattuna. Lukioon menneistä suurin osa oli käynyt 

urheilulukion ja/tai tehnyt lukion neljään vuoteen. Tähän joukkoon kuuluneet urheilijat 
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kuvasivat urheilun ja opiskelun yhdistämistä sujuvaksi, sillä lukio-opintoihin saattoi 

sisällyttää urheiluvalmennuksia ja/tai viimeisenä vuotena ei tarvinnut tenttejä lukuun 

ottamatta olla koulussa. Tutkittavien mukaan oppilaitoksen tuki opintojen joustaminen 

muodossa oli tärkeää samanaikaisen urheilu-uran luomisen mahdollistamiseksi. 

Kouluilmapiirin positiivinen vaikutus urheilijan opiskelun ja urheilun yhdistämiseen on 

todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Gröhn & Riihivuori 2008; Manninen 2014). 

Oppilaitoksen myönteinen asenne on keskeinen urheilun ja opiskelun yhdistämisen 

näkökulmasta, sillä oppilaitoksen opettajat ja rehtori tekevät käytännön ratkaisut urheilun ja 

opiskelun yhdistämiseen liittyen esimerkiksi opiskelun joustojen muodossa (Manninen 2014, 

68). 

” – yläasteaikaan joutu olee poissa jonku verran näitte leirien takia, että ei se, 

ne kyl pahaks sitä laittanu – ” (Joona) 

”-- mul oli tosi isot vapaudet. Mä kävin neljäsvuodessa lukion ja kaks viimestä 

vuotta ni käytänössä mä en ollu muutaku kokeissa, tenteissä. Niin kaua, ku ne 

meni kohtuullisen hyvin ni, ei mun tarvinnu olla koulussa niinku ollenkaa. Ja 

tietysti sitten, ku se oli urheilupainotteinen lukio ni tuliks siitä jotain vähän 

vajaa kymmenkunta kurssii, mitä niit oli tuli pelkästään niinku siitä jääkiekosta 

ja hyväksyttiin siihen opintotodistukseen -- et ei mul ollu mitään ongelmia ja ja 

kyl siel niinku kannustettiin.” (Herman) 

Ylioppilastutkinnon jälkeen tutkittavien koulutusvalinnat olivat hyvin erilaisia, minkä lisäksi 

myös valintojen taustalla mainitut syyt vaihtelivat. Tutkittavien kertoman mukaan voidaan 

kuitenkin sanoa, että joukkuekaverit vaikuttivat koulutuksellisiin ajatuksiin. Tutkittavat 

kertoivat esimerkiksi, että ajatukset opintojen suhteen ylipäätänsä heräsivät 

joukkuekavereiden ansiosta tai heidän kanssaan mentiin yhdessä tiettyyn koulutukseen. 

Joukkuekavereiden tai muiden merkittävien ”toisten” vaikutus yksilön koulutusvalintoihin on 

todettu myös muissa tutkimuksissa kuten Vanhalakka-Ruohon (2007, 10–11) relationaalisen 

suhdeverkoston tutkimuksissa ja Söyringin (2004, 18–19) urheilijoiden uratutkimuksissa. 

Toisaalta tutkittavien joukossa oli myös niitä, jotka selittivät koulutusvalintaansa omien 

kiinnostuksen kohteiden avulla eivätkä maininneet lainkaan kavereiden osuutta 

koulutusvalintaan.  

”-- joukkuekavereita kautta sitte rupes heräämää ajatukset, että varmaan pitäis 

ruveta pitäis tehä jotain opintojenki eteen”—(Kimmo) 

”No varmaan pelikavereiden kautta. Sit oli niinku aikasempina vuosina oli 

koulussa ollu ja tais olla ikäluokassaki jo sitte niinku sellasii kavereita, joiden 

kanssa sitten mentiin sinne yhtä aikaa. ” (Kalle) 
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” Ei. Ei oo vaikuttanut. Koulutusvalinnat niin niihin on enemmänki vaikuttanu 

sit tollanen taiteellinen luonne ja sit tota piirrustustaito. -- Eli ei oikeestaan ja 

enemmänki on vastakohta sille urheilulle.” (Kai) 

Tutkittavien koulutustaso vaihteli peruskoulusta maisterin tutkintoon, jota oltiin vielä 

täydenny erilaisilla koulutuksilla (taulukko 2). Tutkimuksen osallistuneiden koripalloilijoiden 

koulutustaso oli korkein ja jalkapalloilijoiden matalin. Kolmella entisellä urheilijalla, 

kahdella jalkapalloilijalla ja yhdellä jääkiekkoilijalla oli vain peruskoulutasoinen koulutus 

käytynä tutkimushetkellä. Tutkimustulokset heijastelevat sikäli aiempia tutkimuksia, koska 

urheilijoiden koulutustaso näyttää koko ajan kasvavan (Vuolle 1987; 2001).  

TAULUKKO 2. TUTKITTAVIEN KOULUTUKSET. 

peruskoulu toisen asteen koulutus korkeakoulutus 
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yht.7 

vihreä= jalkapalloilija  keltainen= jääkiekkoilija  sininen= koripalloilija 

*suorittaa paraikaa kauppakorkeaopintoja 

 

Tutkimuksessa paljastui siis myös lajien välisiä eroja.  Metsä-Tokilan (2001, 292) vertailevan 

tutkimuksen mukaan urheilijoiden laji vaikuttaa opiskelumahdollisuuksiin esimerkiksi 

kesälajien urheilun ja opintojen yhdistäminen on helpompaa kuin talvilajien kisakauden 

ajoittumisen vuoksi. Tässä tutkimuksessa koulutuserojen selitykseksi ei kuitenkaan sovi 

Metsä-Tokilan esittelemät talvi- ja kesälajien erot, koska tutkimuksessa talvella kisakautta 

pelaavat urheilijat (koripalloilijat ja jääkiekkoilijat) olivat hankkineet korkeamman 

koulutuksen kuin kesäkauden urheilijat (jalkapalloilijat). 

Tutkittavilla oli erilaisia urheilun ja opiskelun yhdistäviä koulutuspolkuja, karkeasti 

jaoteltuna kahdenlaisia. Ensimmäisen polun mukaisesti toimineet olivat urheilun ohella 
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opiskelleet ammatin, johon siirtyivät suoraan urheilu-uran jälkeen. Tähän liittyy myös 

sellainen malli, jossa tutkittava oli opiskellut urheilu-uran aikana ammattitutkinnon, mutta 

urheilu-uralta työelämään siirtyminen ei ollut nopeaa vaan siihen kului vuoden päivät. 

”Noo mä olen ylioppilas, ja sitten siinä peliuran aikana käyny, lukenu itteni 

datanomiks ja sitten ihan loppuvaiheessa nii kävin kirvesmiehen tutkinnon 

siihen vielä.—”(Janne) 

Vastakohtainen polku puolestaan oli sellainen, että tutkittavat panostivat urheiluun ja heillä 

jäi siksi koulut kesken. Kolmella tutkittavalla ei ollut peruskoulun lisäksi muuta koulutusta. 

Heidän peruskoulutason koulutustaan voi selittää osittain ikä, sillä joukossa on tutkimuksen 

vanhin ja nuorin osanottaja. Nuoren tutkittavan kouluttamattomuus voi johtua siitä, ettei hän 

ole vielä kerennyt hankkimaan koulutusta. Toisaalta taas vanhimman tutkittavan kohdalla 

peruskoulun jälkeinen kouluttamattomuus ei ollut siihen aikaan poikkeavaa ja lisäksi hänen 

pitkä urheilu-ura selittävät vähäistä koulutusta.  Peruskoulutason tutkittavista kaksi kolmesta 

oli perustanut oman yrityksen, jossa työskentelivät urheilu-uran jälkeen. 

”Peruskoulu, kauppista kävin pari vuotta, mutta en ikinä saanu papereita. Ku 

oli vähä kiirusta ton jääkiekon kanssa. Ja totaa (yritys) myyjä, omistaja, toinen 

omistaja tässä yrityksessä.”(Hannu) 

Näiden kahden mallin lisäksi oli muutamia poikkeavia uraratkaisuja. Tutkittavien joukosta 

löytyi esimerkiksi myös sellainen koulutuspolku, jossa tutkittavat olivat hankkineet 

koulutusta urheilun ohessa ja nykyään työskentelevät jollain tavalla koulutustaan vastaavassa 

työssä, mutta lisäksi heillä on kesken koulutuksia.  

”Eli ylioppilas ja sit mulla on liikuntaneuvojan tutkinto ja avoimes yliopistossa 

käynnissä parikin – perustutkintoo, mitä en oo viel saanu päätökseen.” (Jasper) 

Tutkittavilla oli myös hiukan mutkikkaampia koulutuspolkuja. Eräällä tutkittavalla oli 

ravintolakokin perustutkinto ja jalkapallojohtamisen erikoisammattitutkinto, mutta ne eivät 

suoraan vastaa hänen työnkuvaansa valistus- ja nuorisotyössä, minkä lisäksi hän on 

urheiluliitossa monikulttuurisuusasiantuntija. Huomionarvoista on, että kyseinen tutkittava 

sopisi myös ensimmäiseen koulutuspolkumalliin, koska hän on siirtynyt työelämään suoraan 

urheilu-uralta. Toisaalta hän sopisi myös ensimmäiseen poikkeavia uraratkaisuja malliin, sillä 

hän suorittaa paraikaa urheilijasta yrittäjäksi opintoja ammattikorkeakoulussa ja erilaisia 

valmentajakursseja. Tähän liittyy myös erään toisen tutkittavan tilanne, joka työskentelee 

ilman koulutusta ohjaajana, koska hänellä on vasta alkamassa oppisopimuskoulutuksella 
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liikuntaneuvojan tutkinto. Erona aiempiin hänellä ei kuitenkaan ollut urheilu-uran aikana 

käytyä koulutusta peruskoulun ja kymppiluokan lisäksi. 

Tämän tutkimuksen mukaan voidaan sanoa, että lähes puolet tutkittavista oli aidosti 

kiinnostunut urheilusta laajemmin, sillä ammattilaisurheilun lisäksi he olivat hakeutuneet 

liikunta-alan koulutuksiin, joista liikunnanohjaajan tutkinto oli suosituin. Voidaan sanoa, että 

kuudestatoista tutkittavasta seitsemän oli tehnyt tai oli tekemässä sellaista (ammatillista) 

tutkintoa, jonka suunnittelussa on huomioitu erityisesti urheilijat. Jalkapallotaustaiset 

tutkittavat olivat käyneet eniten urheilijoille suunniteltuja koulutuksia. Urheilijoille 

suunniteltuja koulutuksia tai urheilijoiden tarpeisiin sopivia toisen ja kolmannen asteen 

koulutuksia oli käyty Suomessa ja Yhdysvalloissa. Metsä-Tokilan (2001) mukaan 

Yhdysvaltoja voidaan luonnehtia edelläkävijäksi urheilun ja korkeakouluopiskelun 

yhdistämisen suhteen. Tässä tutkimuksessa yksi koripallotaustainen ja  yksi 

jääkiekkotaustainen olivat olleet opiskelemassa korkeakoulututkintoa ja urheilemassa 

Yhdysvalloissa. 

”-- Ni sit oli tällänen luonnollinen valinta, et menin (oppilaitoksen nimi) 

kauppaoppilaitokseen ja sieltä sitten urheilijoiden markkinointilinja. -- ” 

(Kalle) 

”-- se liikunnanohjaajan tutkinto oli ihan luonnollinen, luonnollinen liikunta-

ala, urheilupainotteinen ala niin se tavallaan johti mut siihen. Mut sitten tämä 

sijoitusneuvojatutkinto, ni mä ajattelin, että haluan opiskella jotain ihan muuta 

kun urheilua, haluan tietää asioita, et se oli ihan piristävä koulu. Mut sit tämä 

nykyinen opiskelu, kansainvälinen urheilujohtaminen ni se on taas ihan suoraan 

tulee kyllä urheilutaustasta.” (Joona) 

Tutkittavilla oli erilaisia ajatuksia urheilu-uran ja opiskelemisen tai toisen työn 

yhdistämisestä. Toiset kokivat, että urheilun ohella opiskeleminen tai töiden tekeminen on 

suotavaa, jos sen saa tehtyä urheilun ehdoilla. Merkittävin urheilusta heijastuva syy 

opiskelemisen näkökulmasta oli ajankäytön haasteet, jotka saattoivat vaikeuttaa tai estää 

tietyn koulutuksen käymisen. Aiempien tutkimusten opiskelun ja urheilun 

yhteensovittaminen edellyttää yksilöiltä ennen kaikkea refleksiivisyyttä priorisoida 

ajankäyttöä urheilun, opiskelun ja muun arjen kanssa siten, että päivittäisiä valintatilanteita 

kohdatessa yksilöillä on valmius toimia oman elämänkulkunsa ja itsensä kannalta 

mahdollisimman järkevästi (Tikkanen 2007, 71). Muutama tutkittava tarkensikin, että 

urheilun ja osa-aikaisen työn yhdistäminen on helpompaa kuin urheilun ja opiskelun 

yhdistäminen. Toisaalta tutkittavat korostivat, että ammattilaisuran alussa ei kannattanut 

tehdä muuta, koska urheileminen olisi kärsinyt siitä. Tutkittavien näkemykset tukevat 
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aiempaa tietoa aiheesta, jonka mukaan ammattilaisurheilu on nykyään niin vaativaa, että 

urheilun ja työn tekemistä on hankala yhdistää (Söyring 2004, 49). Tässä tutkimuksessa 

kuitenkin pohdittiin, että urheilun vastapainoksi voisi yhdistää jonkinlaista työtä myöhemmin 

urheilu-uralla. 

”-- Muuten ne on hyvää vastapainoo toisilleen, et ainaki mie suosittelen, jos 

sellaset aikataulut pystyy luomaan, niin mie suosittelen. Nykysille urheilijoille, 

niin joko opiskeluu tai töitä, niin jos vaan –saa sovittuu sen asian, niin hyvää 

vastapainoo ja näkee muunlaisia asioita, sit saa perspektiivii siihen omaan 

toimintaankin.”(Jarmo) 

”— Mut ei se oo mitenkään mahollista, et sä voi opiskella, jos sä oot 

ammattilainen. Et suurin osa tekee silleen, et ne pelaa ammattilaisena, ja sit ku 

ne tulee takas, niin ne on kirjoilla jossain koulussa ja menee opiskelee, mut 

niitäkin on.. tosi harva tekee niin.” (Konsta) 

”-- jos mä oisin ollu 19 vanha siinä vaiheessa, kun mä olisin tehny timpurin 

töitä niin varmasti ois haitannu. Mutta sitten taas myöhemmin, kun ura oli 

urheilijana ehtoo puolella ni ei ollu semmosta hirveetä tavallaan niinku tarvetta 

enää kehittyä sillä puolella niin se ei tavallaan vaikuttanu niin esteeltä. Ei 

haitannu niin paljon sitten oikeestaan sitä tekemistä.” (Janne) 

”Ei oo kyllä ollu rinnakkain, sitä mieltä mie vähän oonkin, et toi Korisliiga on 

tälläkin hetkellä sellanen sarja, et jos mie pelaisin sitä – nii emmie tekis mitään 

töitä. Et molemmat kärsis siitä – sit on eri asia jos on joku, jollekii silleen 

räätälöity joku puolipäivä työ tai semmonen”— (Kaapo) 

Urheilun ja opiskelun yhdistämiseen löytyi myös muita näkökulmia. Pääsääntöisesti 

tutkittavat olivat sitä mieltä, että urheilu on auttanut ja tukenut opiskeluja. Myös Gröhn ja 

Riihivuori (2008, 102) saivat samansuuntaisia positiivisia tutkimustuloksia urheilun ja 

opiskelemisen yhdistämisestä, koska urheilijat eivät kokeneet opintojen hidastaneen tai 

heikentäneen urheilu-uraa. Tässä tutkimuksessa urheilijat kertoivat urheilun opettaneen 

työntekoa ja organisointia, jotka helpottivat myös opintojen suorittamista. Toisaalta urheilun 

ja opiskelun yhdistämisestä tiedetään aiempien tutkimusten (Söyring 2004, 18) mukaan 

olevan apua myös urheiluun, sillä englantilaistutkimuksen mukaan korkea-asteella 

opiskelevien urheilijoiden urheilusuoritukset paranivat opiskelun aikana. Toisin sanoen 

näyttäisi siltä, että urheileminen tukee opiskelua ja opiskeleminen tukee urheilemista, kunhan 

niiden yhdistäminen suunnitellaan. 

” -- sitä osaa opiskelunki niinkun tavallaan pistää, tehdä tavotteellisemmaks. 

Sillei et pystyy näkemään ne omat tavoitteensa ja asettaa omat tavotteensa 

realistisesti, ja tota päämäärätietonen sen tavotteen saavuttamiseks.--.” (Harri)  

”No on se joo, oon sitä mieltä, että urheilijoitten pitäis opiskella, että aivot 

tekee töitä ja ja tulee jotain muuta ajateltavaa, ettei mun mielestä se ei oo 
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hyväks että vaan sitte treenei jälkee menee sohvalle makoilee ja tottakai sitäki 

tarvii, muttei tavallaan jos jättää aivot rauhaan. -- (Joona) 

Urheiluseuran ja mielekkään opiskelun yhdistäminen samaan aikaan ja paikkaan nousi esille 

tutkittavien puheesta.  Urheilun ja mielekkään opiskelupaikan yhteensovittaminen haasteet on 

todettu myös Söyringin (2004, 19) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa eräs tutkittava kertoi 

urheilu-uran estäneen useamman kerran hänen kouluttautumisyrityksen. Ensimmäiseksi hän 

muisteli, ettei päässyt kadettikouluun, koska oli maajoukkueleirillä silloin, kun siihen oli eräs 

valintakoe. Tämän jälkeen hän kertoi, ettei aluksi päässyt ja myöhemmin pystynyt 

opiskelemaan fysioterapian opintoja, koska urheilun ja opiskelujen yhdistäminen ei ollut 

mahdollista aikatauluongelmien vuoksi. Tutkittavat kertoivatkin valinneensa osittain 

helppouden vuoksi urheilijoille räätälöityjä koulutuksia kuten liikunnanohjaajan, 

merkonomin ja datanomin koulutukset. 

”-- Oli sit tälläin urheilijoille jälleen kerran räätälöity datanomikoulutus ja sen 

mä kävin aikuiskoulutuksena siinä.--” (Janne) 

” -- jos ajatellaan ihan sitä.. aikataulullisesti, et miten pystyt opiskelee, niin 

kyllä se urheilu-ura rajaa niitä mahdollisuuksia, et siun pitää olla siinä 

kaupungissa missä sie esimerkiks pelaat, et se rajaa mahdollisuuksii aika 

paljon, mut ei se nyt muuten silleen.” (Jarmo) 

”-- käännekohta, et siin sai molemmat, et sai pelata.. täysillä ja opiskella 

täysillä. – Suomessa se on vähän haasteellisempaa. Tai ainakin se pääseminen 

sinne kouluun. Kyl mä luulen, et – urheilijallakin se opiskelu onnistuu, ihan 

siinä missä muillakin, mut se pääseminen on.. on sitte treenejä ja pelejä ja niin, 

ei ehdi oikein opiskelee.-- (Henri) 

Mielenkiintoinen huomio onkin, että eräs ulkomailla opiskellut ja pelannut tutkittava selitti, 

että ongelmana ei ole urheilijoiden urheilun ja opiskelun yhdistäminen vaan opiskelupaikan 

saaminen ainakin Suomessa. Tässä tutkimuksessa ei syntynyt mainittavia eroja urheilun ja 

opiskelun yhdistämisestä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä, sillä urheilijoiden 

kuvaukset molemmista olivat hyvin samansuuntaisia. Opintojen eteen oli täytynyt tehdä töitä, 

ja opintoja oli tehty urheilun ehdoilla. Myös Gröhn ja Riihivuori (2008, 102) ovat todenneet 

tutkimuksessaan, että kumpikin korkeakoulu sopii urheilijoille yhtä hyvin, mutta sen sijaan 

yliopistossa opiskelevilla urheilijoilla on ammattikorkeakoulu-urheilijoita enemmän sekä 

positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan nykypäivän suomalaiset huippu-urheilijat ovat pääosin 

tyytyväisiä koulutustasoonsa ja urheilijoiden tyytymättömyys koulutustasoon on vain 15–

25% välillä (Vuolle 1987; 2001, 20). Tässä tutkimuksessa ei tullut ilmi niinkään paljoa 
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tyytymättömyyttä, vaan tutkittavat kertoivat olevansa tyytyväisiä koulutustasoonsa. 

Tutkittavien suhtautuminen opiskeluun ja koulutukseen vaihteli kuitenkin henkilöittäin ja 

elämänkulun eri vaiheissa. Osa tutkittavista oli sitä mieltä, että heidän lahjansa olivat muualla 

kuin opiskelussa, minkä vuoksi opiskeluun ei oltu panostettu. Näiden tutkittavien 

koulutustaso oli peruskoulun tai toisen asteen tutkinnon tasolla. Koulutukseen ja 

ammattitaitoon liittyen muutama tutkittava pohti, että heillä on urheilun kokemuksia ja 

asiantuntemusta niin paljon, että he vertasivat sitä tutkintoon tai asiantuntijuuteen.  

”-- et mä katon urheilun niinku myös tutkintona, et mä teen sitä niin kauan ja 

niin korkeelle ku pystyn ja katon sit –– niin toki mä oon jotain pientä koulutusta 

siinä sivussa, ja jos ois ollu haluja, niin kylhän pystyy paljon tekee omalla 

ajalla.. Mutta en usko, et mä oisin pystyny opiskelee täyspainosesti ja urheilee 

täyspainosesti.. – tai en ois, mä oon ihan varma, et se ei ois – 

jommastakummasta ois alkanu tökkii.” (Jasper) 

Voidaan sanoa, että tutkittavien suhtautuminen jatkokoulutukseen heijastelee heidän 

koulutustasoaan siten, että mitä korkeampi koulutus heillä oli sitä positiivisemmin ja 

todennäköisemmin he suhtautuivat jatkokoulutukseen pääsääntöisesti. Itse asiassa osa heistä 

oli jo käynyt lisäkoulutuksia. Huomionarvoista on myös, että muutama tutkittava kuvasi 

koulutusasenteensa muuttuneen urheilu-uran tai iän myötä. 

” — motivaatio oli tosi.. ei ollu opiskeluun. Nyt jotenkin vanhempana sitä on 

tullu fiksummaks. Ja sen näkee enemmän haasteena. Ja on voinu siirtää siihen 

urheiluun liittyvät haasteet nykyään siihen, et mä voin tehä jotain muutakin, 

mitä välttämättä kukaan muu ei oleta et mä tekisin. -- Nythän tässä 

koulutuksessa mihin pääsin, niin se on tollanen urheilijasta yrittäjäksi--. Sit 

mulla on tällasii valmentajakursseja.” (Konsta) 

Mielenkiintoinen huomio oli myös, että kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

tutkittavat olivat pitäneet useamman, noin viiden vuoden tauon opiskeluista ennen 

koulunpenkille palaamista ja panostaneet sillä välin urheiluun. Nämä urheilijat kuvasivat 

tehneensä pitkään koulutusvalintaansa; miettineensä erilaisia aloja ja lähipiiristä löytyviä 

ammatteja. Lisäksi muutama tutkittavista kuvasikin, että lopullinen alavalinta tuli tehtyä 

vahvasti urheilun mukaan, sillä opiskelukaupungissa oli mahdollista pelata hyvässä 

joukkueessa. Toisaalta urheiluun liittyvien syiden lisäksi mainittiin, että päätyi samaan 

ammattiin äitinsä kanssa ja kuvasi ammatinvalintaansa onnistuneeksi.  

”-- pelaajayhdistyksellä oli tietyllä tapaa jo jotain mahdollisuuksia pelaajan 

kouluttaa itse itseään lähinnä opistotasosta ja alemman ..asteista tutkintoja. 

Mutta mulla meni semmonen lukion jälkeen neeljä-viis, nelisen vuotta, et mä 

aloin niinku löytää sen mikä mua kiinnostaa. Et siihen ei ollu niinku tukee, se 



 

83 
 

vaan oli niinku ite löydettävä tavallaan kävin vähän tuol.. Mua kiinnosti 

psykologia, filosofia ja sitten ehkä pelatessani (ulkomailla vuosina X-Y) niin 

aloin kääntymään tuonne kaupallisemmalle puolelle.—”(Herman) 

” Olin vuoden silloin siis tälläsenä koulunkäyntiavustaja samalla ku pelasin – 

piti miettiä sit vähä muita vaihtoehtoja -- niinku opiskelujen suhteen ni päädyin 

oikeestaan sit tähän markkinointiin ja tradenomin tutkintoon sitten. Et se oli 

sellanen sattumien summa – ” (Heikki) 

Tässä tutkimuksessa ainoastaan kaksi tutkittavaa oli mennyt heti peruskoulun jälkeen 

ammatilliseen koulutukseen, toinen kaupalliselle alalle ja toinen ravintola-alalle. Ravintola-

alan tutkinnon käynyt tutkittava ei kuitenkaan kertonut työskennelleensä missään vaiheessa 

koulutustaan vastaavassa työssä. Kaupalliselle alalle suuntautunut tutkittava puolestaan 

keskeytti opinnot urheilun takia. Viitaten tutkittavien heti peruskoulun jälkeen käytyihin 

ammatillisiin koulutuksiin ja koulutusvalintojen myöhäiseen tekemiseen voidaan todeta, että 

urheilijat harvemmin pystyvät tekemään onnistuneita ammattialan koulutusvalintoja kovin 

nuorena. Myös Kangas (2013) on todennut, että nuorella urheilijalla saattaa olla vaikeuksia 

tehdä ja sitoutua uravalintaa koskeviin päätöksiin, kun ammatinvalinnan lisäksi pitää miettiä 

urheilu-uraa.  

 

6.2.3 Urheilu-uran päättäminen ja työelämään siirtyminen 

 

Vain muutama tutkittavista kertoi vakavissaan harkinneensa urheilu-uran lopettamista ennen 

varsinaista lopettamista. Urheilu-uran lopettamis- ja jatkamispohdinnoissa mietittiin 

urheilumotivaatiota suhteessa muihin vaihtoehtoihin kuten opiskelemiseen. Osalla 

tutkittavista mielekkään opiskelupaikan löytyminen olikin hiljalleen johtanut urheilu-uran 

lopettamiseen. Toisaalta osa tutkittavista jätti opiskeluhaaveet taakseen urheilu-uran uusien 

mahdollisuuksien vuoksi. 

”En mä oikeestaan vakavasti lopettamista mietiny mutta -- että mä oisin 

ruvennu opiskeleen ja siin sivulla ehkä vähän pelaan – olivat valmiit 

panostamaan muhun ni mä näin sen asian, et tästähän lähetään uudestaan 

nousuun, ni unohdin koko opiskelun.” (Janne) 

 

”— mä kaks vuotta kävin siel (oppilaitos) ja pelasin pääsarjatasolla, mut -- mä 

rupesin olee enemmän kiinnostunu opiskeluista, ku siit urheilusta.” (Kimmo) 

 

Tässä tutkimuksessa urheilu-uran lopettamiseen oli havaittavissa kaksi mallia. Toiset 

lopettivat loukkaantumisen takia ja ”vasten tahtoaan”, kun taas toiset pidempiaikaisen 
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pohdinnan ja monen tekijän kuten iän ja motivaation hiipumisen johdosta. Myös aiempien 

tutkimusten mukaan urheilu-uran päättymisen yleisimpiä syitä ovat ikä, loukkaantumiset, 

urheilijan valitsematta jättäminen ja henkilökohtainen valinta (Lavallee ym. 2004, 223; 

Wylleman & Reints 2010, 92). Loukkaantumiseen päättynyt urheilu-ura on pettymys ja 

vaikea asia entisille urheilijoille vieläkin. Tällöin tutkittavat kuvasivat, että urheilu-ura loppui 

kesken kaiken ja he ammattilaisurheilisivat vieläkin ilman loukkaantumisia. Lavallee ym. 

(2004, 222) selittävätkin, että urheilijan suunnittelematon urheilu-uran päättyminen koetaan 

vaikeana, koska siihen on harvemmin osattu valmistautua. 

 

”-- mä väitän, et mä en vieläkään harkitsis, jos jalat kestäis.. et kyl vieläki 

niinku tietyl tapaa haaveissa odotan sitä ja mä herään ja nilkka onki – joku 

taikonu uuden nilkan – mä väitän, et mä pealaisin vielä ammatikseni, tai mä 

tiedän et mä pelaisin.” (Jasper) 

Toiset puolestaan kuvasivat lopettamista enemmänkin monen osatekijän summaksi, jolloin 

lopettamista voidaan kuvata enemmän vapaaehtoiseksi päätökseksi. Urheilu-uran päätökseen 

vaikuttaneita syitä oli useita, mutta yleisimpiä olivat ikä ja perhesyyt. Lisäksi seuraan ja 

joukkueeseen liittyvät haasteet kuten urheilusta saatava vähäinen korvaus tai vanhemman 

pelaajan arvostuksen puute tai oikean joukkueen löytymisen vaikeus, mikä viittasi ulkomaille 

lähtöön, tai muunlaiseen muutokseen, johon ei oltu enää valmiita, oli vaikuttanut 

lopettamispäätökseen. Vuolle (2001, 28–30) kuvaileekin, että kun urheilijan sisäinen 

motivaatio alkaa loppua, voi lopettamispäätös ja toiselle uralle siirtyminen kypsyä vähitellen 

siihen asti, että varsinainen lopettaminen onkin jo helppoa. Tässä tutkimuksessa urheilun 

lopettamiseen liittyvä päätöksenteko kuvattiin helpommaksi, jos yksilöllä oli tiedossa 

työpaikka, johon siirtyä urheilu-uran jälkeen.  

”--Ura ehkä loppu aikasemmin kun olis muussa tapauksessa loppunu, tiedosti 

sen ku meni naimisiin ja tuli perhettä ja muuta. Ni tiedosti sen, että tota mikä se 

palkkataso on Suomessa, ja kun siinä vaiheessa enää ulkomaat kiinnostanu ni 

se ehkä vaikutti siihen uran päättymiseen liigatasolla.--” (Kai) 

”-- Ku välil sit tuntu et ois muuta halunnu tehä ku treenata ja pelata. Ja sitten 

taas uran loppuvaiheessa rupes se motivaatio siihen hommaan siinä mielessä 

laantua, että ei ollu enää niin mielessä joka asiassa aina jalkapallon kautta. Se 

oli se perhe asioiden edellä, että ei sen puoleen, ei ehkä pistäny ihan kaikkea 

likoon kentän ulkopuolella. Kentällä se o aina eri, vaikka menis nykyäänki 

sinne. Mutta että kentän ulkopuolella ajatteli jo sit iha muita asioita.” (Janne) 

”-- täällä jotenki seurat ja joukkueet ei osaa hyödyntää kokeneiden pelaajien 

merkitystä siihen seuraan – ” (Joona) 
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” -- Niin tavallaan oli helppo siirtyä, et oli jotain tilalle. Ja sen mä koen kaikille 

urheilijoille tosi tärkeeks, ettei jää tyhjän päälle. Sit ku se koko sirkus loppuu ja 

jäät yksin – ja mitä oon kuullu – niin ne on ollu aika vaikeita aikoja. ” (Konsta)  

Urheilu-uran päättämisessä tulee huomioida asioiden muutosten lisäksi myös emotionaalinen 

puoli, sillä urheilun lopettaminen vaikuttaa kokonaisuudessaan yksilön ja hänen lähipiirin 

elämään. Aiempien tutkimusten mukaan urheilu-uran päättyessä olo saattaa tuntua haikealta, 

mutta uran loppuminen voi olla myös henkinen helpotus (Vuolle 2001, 29–30, 63). Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat kuvasivat, että vaikka urheilu-ura päättyi, he ovat edelleen 

urheilijoita, mistä voidaan päätellä, että urheileminen on vaikuttanut voimakkaasti heidän 

identiteettiinsä ja minäkäsitykseensä. Toisaalta tutkittavat toivat esiin, että urheilu-uran 

lopettamiseen liittyi vapauden tunne ja helpotus sekä mahdollisuus kohdata uusia haasteita. 

”Onhan se mun koripalloilijan ura päättyny. Tai emmie tiiä, hirveen vaikee 

kysymys. Eihän sekään ikinä häviä minusta se koripalloilija siis silleen, — 

(Kaapo)  

”-- on voinu siirtää siihen urheiluun liittyvät haasteet nykyään siihen, et mä 

voin tehä jotain muutakin, mitä välttämättä kukaan muu ei oleta et mä tekisin.” 

(Konsta) 

Urheilu-uran lopettamiseen liittyvän elämänmuutoksen käsitteleminen on kuitenkin 

yksilöllistä. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Hirvonen 2013, 113) on todettu että, urheilu-

uransa päättäneet urheilijat löytävät tasapainon uuteen elämäntyyliinsä noin 11–12 

kuukauden kuluttua. Tässä tutkimuksessa suurimmalla osalla urheilijoista oli ollut valmiina 

työpaikka, johon he menivät heti lopettamisen jälkeen. Tämän vuoksi tasapainoisen 

elämäntyylin löytämisen ajankohtaa on hankala määritellä, koska ulkoisesti tutkittavien 

elämä vaikutti suhteellisen tasaiselta urheilu-uran lopettamisesta huolimatta. Kukaan 

tutkittavista ei ollut saanut lopettamispäätökseen tai siirtymään tukea lähipiirinsä 

ulkopuoliselta taholta kuten Olympiakomitean ohjauspalveluita. Aiemmissa tutkimuksissa 

(Hirvonen 2013, 113) on myös huomattu, että urheilu-uran lopettamisen aikaan urheilijoiden 

tukijoukot supistuvat, vaikka urheilupsykologian ja urheilijoiden uraohjelmien mukaan näin 

ei tulisi käydä.  

” – et mitä korkeemmalle tasolle mennään sitä raadollisemmaks toi homma 

tulee – et aina ku halus ylemmäs ja pääski ni sit se et pääs askel askeleelta 

ylemmäs ni se muuttuki sit vaikeemmaks se vähä synkemmäks, et sit hävis se 

semmonen mist oli joskus lähteny liikkeelle.” (Janne) 
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Urheilu-ura huipputasolla oli kestänyt tutkittavien mielestään noin kuudesta vuodesta reiluun 

20 vuoteen. Moni tutkittava kuvasikin, että halusi urheilu-uran jälkeen hetken aikaa tehdä 

normaaleja asioita ja ikään kuin rauhoittua. Useampi tutkittava kertoi muun muassa 

nauttineensa ensimmäistä kertaa ikinä kesälomasta. Aiempien tutkimusten mukaan (esim. 

Stråhlman 2006, 32 – 33) urheilijat haluavat antaa enemmän aikaa perheelleen urheilu-uran 

lopettamisen jälkeen. Pääsääntöisesti tämän tutkimuksen urheilijoiden uran lopettaminen ja 

työelämään siirtyminen oli ollut sujuvaa, mutta poikkeuksiakin toki löytyi, sillä eräs 

tutkittava oli viettänyt vuoden päivät urheilu-uran lopettamisen ja työelämään siirtymisen 

välillä. Tuona aikana hän oli matkustellut ja viettänyt aikaa perheen kanssa, kunnes oli 

päätynyt sattumalta kaverin yritykseen töihin.  

” No.. siihen alkuun tuli tehtyä niitä asioita, mitä oli urheilu-uran aika 

kaivannu, eli tota matkusteltua perheen kanssa ja tota vuos meni vähän sillein 

miettiessä, että mitä tässä rupeis tekemään. Tai lähinnä miettiessä, mitähän sitä 

haluais ruveta tekemään-- ” (Harri) 

Useimmat tutkittavat olivat suunnitelleet urheilu-uran lopettamista, koska he siirtyivät 

suoraan toisenlaisiin työtehtäviin. Alfermannin ja Stambulovan (2007, 721) mukaan 

ajankohtaisten ”toisen uran” suunnitelmien tekeminen urheilu-uran aikana on suositeltavaa, 

sillä se vähentää siirtymistä aiheutuvaa stressiä ja helpottaa siten toiselle uralle siirtymistä. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että tutkittavat alkoivat urheilu-uran lopussa 

tekemään toista itselleen mielekästä työtä. Urheilu-uran päätyttyä he jatkoivat kyseisessä 

työssä tai vaihtoivat vielä mieluisimpiin työtehtäviin, kouluttautuivat lisää tai ryhtyivät 

yrittäjäksi.  

” -- mä aloin miettimään sitä uran loppumista niin siinä vaiheessa mun oli 

pakko ottaa jotain siihen jotain muuta työuraa siihen ja siinä vaiheessa tuli 

mukaan, mä huomasin et se keskittyminen lähti tavallaan siitä jalkapallourasta 

pois. ” (Joona) 

”No onneks perustin tän yrityksen, kaverille tuli semmonen mahdollisuus pari 

vuotta jo aikasemmin sillon jo ennenku lopetin. Ni tota tämmösen (myyntialan 

yrityksen) ja pyysi mua mukaan ja ja lähdin siihen mukaan ni samantien oli 

niinku tekemistä, ku ura loppu, sitten menin viel tohon oman pojan, nuorimman 

pojan juniorivalmennukseen mukaan ni tota jääkiekkokaan ei jääny ihan siinä 

sitte kokonaan. Heti oli tekemistä ja se on kyllä tosi hyvä.” (Hannu) 

”--. Eli jo ennen sitä uran loppumista niin kesällä tai oikeestaan vuotta ennen 

kesällä kävin sit pari kuukautta työharjoittelussa (yrityksen nimi). Ja siitä sain 

sitten työpaikan tuota oikeestaan heti, kun muutettiin (kaupunki). Eli sitä tein 

noin tollasen vuoden minkä jälkeen sit siirryin siirryin täyspaiväseks 

yrittäjäks.” (Kai) 
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Nykyään tutkittavat toimivat hyvin erilaisilla työelämän aloilla. Kuitenkin noin kolmasosa 

tutkittavista on työllistynyt liike-elämään tai kaupalliselle alalle. Esimerkiksi kaikki 

jääkiekkoilijat (5) työskentelivät kaupallisella alalla, minkä lisäksi heillä kaikilla oli 

kaupallisen alan koulutusta. Lisäksi muutamat muut tutkittavat työskentelivät liike-elämässä 

kuten yhteyspäällikkönä, liiton työntekijöinä tai myyntiedustajina. Toiseksi suosituin ala 

tutkittavien keskuudessa oli liikunta-ala, jolla muutamat tutkittavat työskentelivät 

päätoimisesti, mutta sen lisäksi merkittävä osa teki sitä päätyönsä ohessa sivutoimisena. 

Kyseiset alavalinnat heijastelevat hyvin aiempia tutkimuksia, sillä esimerkiksi Vuolteen 

(2001) mukaan urheilijat työllistyvät urheilu-uran jälkeen usein liike-elämän aloille ja 

entisistä urheilijoista osa jää urheilu- tai seuratoimintaan urheilu-uran päättämisen jälkeen. 

Tutkittavat työskentelivät myös kasvatusalalla kouluissa tai kerhoissa, rakennusalalla, IT/atk-

alalla ja oikeustieteellisellä alalla. 

”– Nykynen työ on osaks valmentamista iltasin, jalkapallon valmentamista ja 

päivätyö on koulussa, tämmösessä liikuntapainotteisessa – siel myös 

jalkapallovalmentamista ja liikuntasijaistuksia ja sitte erityisopetuksen 

avustajana.”(Jasper) 

Suurin osa tutkittavista työskentelee siis edelleen enemmän tai vähemmän urheilun parissa.  

Aktiivisesti urheilutoiminnassa mukana olevat tutkittavat kertoivat valmentavansa tai 

olevansa muuten mukana urheilu- tai seuratoiminnassa niin sanotun päivätyönsä ohessa. 

Urheilijoiden jääminen urheilualan töihin urheilu-uran jälkeen on huomattu aiemmissakin 

tutkimuksissa, joskaan ei näin voimakkaasti. Vuolteen (2001, 22) tutkimuksen mukaan joka 

kymmenes pelaajista oli jäänyt työskentelemään urheilualalle valmentajana, 

valmennuspäällikkönä tai pelaaja-agenttina. Tässä tutkimuksessa osa tutkittavista kertoi myös 

hyödyntävänsä urheilu-uralta peräisin olevia ihmissuhdeverkostoja työelämässään niin 

voimakkaasti, että urheilusta puhutaan töissä lähes päivittäin. 

”No oon mie, aika pahastikin. Tota, mie oon (urheiluseuran/joukkueen) 

hallituksen mukana, sit mie vastaan pelaajaneuvotteluista ja 

valmentajaneuvotteluista ja junnuvalmentajien rekrytoinnista ja sitten tota.. A-

junnuja vielä valmennan siinä, -- ” (Jesse) 

”-- paljon haluaa ihmiset vieläki jutella jääkiekosta täällä--että pääsee kyllä 

melkein mihin vaan ainakin tarjoo omia tuotteita, sitte o ittestä kii, ku sinne 

pääsee, et pääseekö sisään firmaan.” (Hannu) 

Useimmat tutkittavat kuvasivat, että heillä ei ollut oikein kunnon työkokemusta urheilu-uran 

päättyessä. Tarkemmin kesätöistä kyseltäessä selvisi kuitenkin, että kaikilla tutkittavilla oli 

jonkinlaisia työkokemuksia urheilu-uran ajalta. Jostain syystä tutkittavat eivät kuitenkaan 
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kokeneet niitä mainitsemisen arvoiseksi. Erilaisten harrastusten ja kaikenlaisten töiden sekä 

kokemusten mainitseminen on kuitenkin merkittävää nykyään työelämään siirryttäessä, sillä 

alan tutkijoiden mukaan työelämä on juuri kiinnostunut yksilön persoonasta (Airo ym. 2008, 

87, 99, 102). 

” Ei ollu, ei ei … ainoastaan ihan jotain ihan jotain hanttihommia päivän kahen 

hommia korkeintaan, et kyl se jääkiekon parissa meni.” (Herman) 

”En, en. No ehkä sillon joskus kesätöitä, mut sitä nyt ei varmaan lasketa.” 

(Konsta) 

” Sillon aluks työskentelin just noissa iltapäiväkerhoissa, et mä sain sitte 

alkuvuosina tienattua sen verran — työskentelin mielisairaalassa 

hoitoapulaisena vuoden ja se oli niinku oikein hyvä, opettavainen juttu – ” 

(Jaakko) 

Tutkittavien työkokemukset urheilu-uran ajalta olivat kuitenkin pääsääntöisesti vähäisiä. 

Urheilun ja työnteon yhdistäminen tehtiin urheilun ehdoilla. Toisin sanoen urheilijat olivat 

olleet kisakauden ulkopuolella töissä, tehneet sijaisuuksia tai muuta osa-aikatyötä, joka oli 

räätälöity sopimaan urheilu-uraan. Esimerkiksi eräs tutkittavista kertoi, että sopimusta 

neuvoteltaessa hän otti puheeksi, löytyisikö seuran avulla työpaikkaa, jossa voisi olla 

urheilun ohessa. Seuratoiminnassa mukana ollut rehtori sitten päätyi palkkaamaan hänet 

pidemmäksi aikaa epäpäteväksi opettajan sijaiseksi, jonka jälkeen tutkittava jatkoi myös 

muualla opettajan sijaisuuksien tekemistä. Itse asiassa myös muilla tutkittavilla oli 

kokemuksia opettajan sijaisuuksista. Urheilijoiden kasvatusalan työkokemukset urheilu-uran 

aikana on huomattu myös Söyringin (2004, 94) tutkimuksessa, jossa selvisi, että urheilijat 

työskentelivät useimmiten urheiluun liittyvien töiden parissa tai kouluavustajana tai opettajan 

sijaisena. 

Osa tutkittavista oli urheilu-uran aikana työskennellyt osa-aikaisena työpaikassa, johon he 

siirtyivät urheilu-uran päätyttyä kokoaikaiseksi. Ammattilaisurheilun ja työnteon 

yhdistäminen ei kuitenkaan ollut tasa-arvoista, vaan tutkittavat kuvasivat urheilun olleen 

loppuun asti se tärkein ura. Lisäksi he selittivät, että olivat itse halunneet urheilla ja tehdä 

muita töitä urheilu-uran loppuvaiheessa samaan aikaan. Muutama tutkittava työskenteli 

urheilu-uran loppuvaiheessa kokoaikaisesti koulutustaan vastaavassa työssä. 

”-- viis-kuus ensimmäistä vuotta olin tätä niinku huippu-uran aikaa ja siellä 

tosiaan tein erilaisia työpäiviä ja tämmöstä näin. Ja sit siitä eteenpäin se kuus-

seittemä vuotta ihan siellä vaan työelämässä.--” (Kalle) 
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”-- se siviilityö niin sanotusti se tehtiin urheilun ehdoilla. Elikkä aina kun 

meillä oli pelipäivä, ni mä en ollu sillon töissä. Ikinä ei ollu toisinpäin, ja aina 

kun on harjoitteluit mä lähdin kesken päivän pois sinne eli ikinä ei ollu toisin 

päin. Että jos mulla oli paha työpäivä, et mä oisin jääny harjotuksist pois, sitä 

ei ollu niinku luvallistakaan tehä, et se siihen kuulu niinku kokonaisdiilii.” 

(Janne) 

Hirvosen (2013, 112) mukaan siirtymä urheilu-uran jälkeiseen aikaan on jokaisen urheilijan 

kohdalla hyvin ainutlaatuinen, ja silloin on havaittavissa selkeitä eroja urheilijan 

sidosryhmien eli yksilön tukihenkilöiden tai -järjestelmien osalta. Tämä osoittautui osaltaan 

todeksi myös tässä tutkimuksessa, sillä tutkittavilla ei ollut yhtä ainoaa mallia, jonka mukaan 

työelämään siirryttiin. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että työelämään siirtymiseen 

oli valmistauduttu huolella ja tulevista työkuvioista oli sovittu etukäteen. Tutkittavien tukena 

oli ollut perhe, puoliso ja ystävät, lisäksi muutamat mainitsivat työpaikan ja oppilaitoksen 

tuen. Urheilijat toivat siis vain hyvin harvoja tärkeitä toimijoita esille urheilu-uran jälkeisen 

ajan ja siirtymän osalta, vaikka huippu-urheiluun liittyy monia tahoja ja urheilu-uran 

päättäminen on erittäin tärkeä vaihe huippu-urheilijan elämänkulussa (Huippu-urheilun 

muutostyöryhmän loppuraportti 2012, 14; Vuolle 2001). Tutkittavat toivat kuitenkin esiin, 

että työelämään siirtymistä oli valmistettu jo urheilu-uran aikana erilaisin suunnitelmin ja 

luomalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin tai yhteistyötahoihin. 

” -- sanotaan että keskiuran, jalkapalloilijan keskiuran aikaan mä rupesin jo 

miettiin sitä että nää sponsoritilaisuudet ja kaikki nää pitää käyttää hyväksi ja 

mennä maholisimman monen kans juttelee ja esittäytyy ja olla kiinnostunu 

kaikista ja tavallaan jo siinä vaiheessa suhteidenluominen on alkanu, ku ei sitä 

koskaan tiedä, että mihin se elämä heittää ja mihin kaupunkiin menee ja näissä 

kaupungeissa saattaa olla tärkeitä suhteita ja kontakteita sitten tulevaisuutta 

ajatellen --  ”(Joona) 

”-- tavallaan urheilu mahdollisti sen, että sai luotuu paljon kontakteja. Menesty 

ja sai nimee tehty, niin se aukas paljon ovia mulle. Vaikka loukaantumisien 

aikaan, varhaisessakin vaiheessa 26-vuotiaana suunnilleen, niin se oli tosi 

vaikee vaihe -- mut toisaalta se on ollu tosi positiivinen asia, et pääsin 

varhasessa vaiheessa mukaan. Et se autto tosissaan työelämään siirtymisessä.” 

(Konsta) 

Lähes jokainen tutkittava kertoi urheilu-uransa vaikuttaneen työpaikan saantiin ja/tai työn 

tekemiseen. Suhdeverkoston lisäksi jotkut tutkittavat korostivat koulutustaan ja ”hyvää 

tuuriaan” työnhaussa. Tutkittavien työllistymisen kuvaukset heijastelevat hyvin aiempia 

tutkimuksia, sillä esimerkiksi Tuomisen (2012b, 14) tutkimuksessa todettiin, että 

henkilökohtaiset ominaisuudet (92%) vaikuttavat eniten työllistymiseen, mutta myös 

sattuman osuus oli aika suuri, kun 42 prosenttia vastanneista koki sen vaikuttaneen 
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työllistymiseen. Erityisen mielenkiintoiseksi sattuman osuuden tekee se, että samaan aikaan 

opintomenestyksen osuus oli vain 33 prosenttia (Tuominen 2012b, 19). Tässä tutkimuksessa 

tutkittavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että vaikka urheilija voi saada helpommin töitä, on 

urheilijataustaisen silti hoidettava työnsä kunnialla.  

”No, mie löysin tän työuran niin ihan urheilun kautta, et se tuli sillä tavalla, et 

se ei ois varmaan ollu mahollinen, ku nää oli sit entisii urheilijoita, ketkä 

perusti tän firman. -- ”(Jarmo) 

” -- No sit tavallaan, mul kävi hyvin siinä, et näin, törmäsin  vanhaa ystävääni 

joka totes, että nyt sä oot vuoden pyöritelly peukaloita, että ”tuut kokeilee 

hänelle hommiin ja jos et tykkää ni jatkat pyörittelemistä”. Ja oon tykänny, sillä 

tiellä ollaan tosiaan, tavallaan hyvä tuuri kävi sen suhteeni.” (Harri) 

”-- kävi viel sellanen tsäkä – se mikä oli toiminu erityisavustuksen apuna, oli 

ilmottanu aamulla, et se hakee lentäjäkouluun ja lopettaa täällä ja mä soitin 

iltapäivällä.--Niin, ja se vaati yhen puhelinsoiton, mikä oli ihan uskomatonta, 

niin mä olin töissä. Samassa paikassa missä mä olin kuus vuotta opiskellu. 

Siellä oli vaan vaihtunu liikunnanopettaja, ja siit mun isoimmasta tukijasta oli 

tullu koulun rehtori, mikä tietysti vaikutti siihen kanssa.” (Jasper) 

”-- ensimmäinen oikea työ ei ois tullu ilman urheilu-uraa. Toki siin oli myös se, 

ettei se olis tullu ilman mitään opintoja taustalla. Et ei se urheilu-ura yksinään 

se ei välttämättä ole ratkasuna näihin juttuihin et se kombinaatio siin, et on 

myös ollu se opiskelu siin mukana.” (Heikki) 

 

Muutama tutkittava toi esiin, että halusi vähän samanlaisen työn kuin mihin urheilu-uralla oli 

tottunut. Eräs tutkittava selitti, että urheiluun kuuluva sosiaalisuus on vaikuttanut sitä kautta 

hänen koulutusvalintoihinsa sekä nykyiseen työnkuvaan, ja toinen tutkittava puolestaan 

kuvasi, että jalkapallo on vielä niin tärkeä osa hänen elämää, että hän haluaa työskennellä sen 

parissa, eikä ole valmis siirtymään toisenlaisiin koulutustaan vastaaviin ”toimistotöihin”.  

” No tota, en mä ollu oikeestaan vielä valmis mihinkään toimistohommiin. 

Jalkapallo on kuitenki niin vahvasti ja urheilu ollu mun osa elämää, että en vois 

vielä ainakaan kuvitella, että menis johonki toimistotöihin.”(Joona) 

 

Mielekkään työn löytyminen ja työn vaikutusmahdollisuudet tuntuivat olevan tärkeitä 

entisille urheilijoille. Tutkimuksen kuudestatoista osanottajasta neljä oli perustanut oman tai 

osittain oman yrityksen (taulukko 3), mikä tukee aiempia tutkimuksia (esim. Pekkala 2011) 

huippu-urheilijoiden soveltuvuudesta yrittäjäksi. Heistä kolme työskenteli yrityksessään 

päätoimisena ja kahdella oli myös muuta työtä ja opiskelua. Lisäksi yksi tutkittavista oli ollut 

perustamassa säätiötä. 
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TAULUKKO 3. TUTKITTAVIEN YRITTÄJYYDESTÄ. 

lajitausta yrityksestä yrityksen ala koulutustausta 

jääkiekkoilija urheilu-uran aikana 

kaverin kanssa 

perustettu 

myyntiala  peruskoulu 

 

 

jääkiekkoilija  oma yritys 

(sivutoiminen työ) 

konsultointi suorittaa 

kauppakorkeaopintoja 

jalkapalloilija oma yritys henkilöstöpalvelu peruskoulu 

koripalloilija oma yritys ohjelmistoala AMK muotoilija 

 

Tutkittavien uranäkemyksissä oli pieniä eroja. Useimmilla urheilu oli se ensimmäinen ja 

toistaiseksi tärkein ura, koska nykyistä työtä ei niinkään tai vielä mielletä uraksi. Toisaalta 

tutkittavien joukkoon mahtui niitä, jotka pitivät urheilu-uraansa enemmän harrastuksena kuin 

ammattina tai urana. Näin ollen voidaan sanoa, että tutkittavat noudattivat hyvin nykyaikaista 

urakäsitystä, jossa yksilöllisen uran rakentamiseen kuuluu henkilökohtaisten tekijöiden ja 

työn yhteensopivuus (Pekkala 2011, 52). Tutkittavat kertoivatkin hyödyntäneensä 

urheilutaustastaan työelämään siirryttäessä ja siellä toimiessaan.  

”No, kyllähän urheilu-ura on ihan, ainaki mie nään, et on ollu paljon 

vaativampaa, mitä tämmönen työelämä ja ainakin ajankäytön suhteen. Ku 

urheilijana sie oot koko ajan siinä touhussa mukana, sit työelämässä niin 

saattaa olla, että sie unohatkii ne asiat, et viikonloppu tulee niin ei siun tarvii 

miettii työasioita sillon, et kyllä siinä silleen helpommalla pääsee, mut sit taas 

toisaalta, urheilijapuolessa, niin sehän on ku fyysisesti tekee asioita, niin sehän 

on ihan eri asia ku istut paikallaan. Konkreettisesti se on paljon 

merkittävämpää jollain tavalla, urheilijana toimiminen -”(Jarmo) 

”Kyl mä varmaan nostasin tän nykysen, koska mä kuitenkin pidin sitä 

jääkiekkoo tavallaan harrastuksena, et en niin kokenu, et se on työtä.” (Henri) 

”Työuran tilanne on aika hyvä. Mä oon nyt, siis mun valmistumisesta on viis 

vuotta, mä pääsin suoraan koulusta (työpaikka) töihin. Ja mä sain tän mun, 

tietyl tapaa ylennyksen tossa vuoden vaihteessa. Oon saanu paljon, et hyvin on 

menny.”(Kimmo) 

”-- kyllä urheilu-ura työurana niin paljon anto, että tota sai siitä tarmokkuutta, 

et pääsi kiinni omaan urheilu-uran jälkeiseen työuraan ehkä vähän nopeemmin 

ja tarmokkaammin kun muuten ois päässy.” (Kai) 
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6.3 Joukkueurheilu-uran anti 

 

Tämän tutkimuksen mukaan urheilu on opettanut ennen kaikkea nöyryyttä ja työntekoa. Itse 

asiassa useampi entinen ammattiurheilija kuvasi, ettei ollut niinkään fyysisesti lahjakas. Sen 

sijaan he kertoivat olleensa kovia tekemään töitä, ja että heidän lahjansa olivat henkisellä 

puolella. Toisaalta mielenkiintoinen huomio oli myös, että tutkittavat eivät tuoneet esiin, että 

urheilu-uran huipulla oleminen olisi opettanut jotain erityistä, vaan he ennemminkin 

kuvasivat urheilu-uran kokonaisvaltaista vaikutusta. Moni tutkittava kuvasikin, että urheilu 

on opettanut elämän arvoja ja käyttäytymistapoja. Kaikki tutkittavat eivät kokeneet olevansa 

huipulla, vaikka he olivat pelanneet Suomessa korkeimmalla sarjatasolla.  

” – Ihmisii myö vaan ollaan ja – paljon on elämässä tärkeempiä asioita, ku se 

urheilu ja urheilussa menestyminen. – ” (Henri) 

”On, on opettanut lukuisia asioita kova työ yleensä palkitaan, se on varmaan 

niinku yks tärkeimmistä et ku tekee töitä se palkitaan, kyllä sen palkinnon saa 

jossain vaiheessa, se on ihan varmaa muodossa tai toisessa. Että ne on ne 

merkittävimmät.”(Kimmo) 

”Huipulla on vaikeempaa pysyä ku sinne päästä. On se opettanu nöyryyttä 

työntekoon ja tota arvostamaan sitä apua, mitä muilta saa, ettei sinne kyllä 

terävillä kyynerpäillä oo asiaa ainakaan joukkuelajeissa. – ” (Harri) 

”No se on mun mielestä varmaa, etten ollu mitenkään lahjakas. Ehkä lahjat oli 

henkisel puolel enemmänki, fyysisel puolella en ollu mitenkään lahjakas, et se 

että paineensietokyky on ollu, et on pärjänny, ja sit se vaan et on ollu kova 

harjottelee ja on tunnollinen siin hommassa. --”(Janne) 

”-- ihmiset aika paljon ties pelaajat -- piti osata käyttäytyä ja muuta. Et 

sellanen tietynlainen skarppius, niinku normielämässäkin, -- et ei passaa 

luovuttaa, välillä meni päin persettä, mutta sieltä oli aina vaan noustava -- et ei 

pienistä vastoinkäymistä oo vetämässä ranteita auki, et se on varmaan sellanen 

isoa asia, vaikka niihin reagoiskin voimakkaasti, mut ei se kuitenkaan vaikuta 

siihen tekemiseen.” (Jesse) 

Eräs tutkittava tiivisti osuvasti, että urheilusta ei voi olla kuin hyötyä. Toisaalta urheilu-uralla 

menestymisellä oli ollut kääntöpuolensa, mutta tämä tuli esiin vain muutaman tutkittavan 

pohdinnoissa. Esimerkiksi eräs tutkittava kertoi urheilun opettaneen varautuneisuutta. 

Kokonaisuudessaan urheilu-uraa kuvattiin kuitenkin positiivisena ja vaativana uravalintana, 

jonka valitsemisella oli seurauksia, mutta urheileminen oli ollut ennen kaikkea nautinto. 

Tutkittavat toivatkin esille, kuinka tärkeää on, että jokainen ihminen löytää mielekästä 

tekemistä. 



 

93 
 

”--  kaikin puolin oon ihan tyytyväinen mun uraan ja siihen, että kuitenkin en 

oo hirveesti kouluja käyny, niin on ihan jees duuni nytten --” (Jesse) 

” Minusta tuntuu, et oon tossa urani aikana tehny ihan hyviä valintoja – vaikka 

ne on ehkä ollu kipeitä sillon, niin jälkikäteen tuntunu, et on ollu hyviä 

ratkasuja. ” (Kaapo) 

”-- Riippumatta siitä miten paljon pääs pelaamaan tai miten muuten meni. Eli 

kyl se nautinto siin asias on ollu kokoajan mukana. Ja tietysti sitte muut edut, 

että pysty opiskeleen siin sivussa ja yhtä aikaa pelaamaan liigassa koripalloo ja 

ei tarvinnu sit muulla tavoin opintoja rahoittaa niin tottakai se on myös suuri 

etu, mutta kyllä sen nautinnnon takia sitä pääasiassa teki.” (Kai)  

 

6.3.1 Urheilu-uran hyödyt 

 

Urheilu-uran ja nykyisen työelämän yhtymäkohtia löytyi useita. Tämän tutkimuksen 

perusteella voidaan sanoa, että urheilu-uran konkreettisin hyöty liittyi sosiaalisiin 

verkostoihin ja tunnettavuuteen, jotka ovat etuja työelämässä. Lisäksi tutkittavat kertoivat 

urheilun toimineen niin sanotusti ovien avaajana, tällainen erilaisten mahdollisuuksien 

saaminen on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Stråhlman 2006, 30-31). 

” -- jos mä oisin (kaupunki) alottanu yrittäjänä, jonkun muun nimisenä ja 

jollain muulla taustalla, niin ei mulla todennäkösesti tätä yritystä enää ois – ” 

(Jesse) 

” -- jääkiekolla on semmonen positiivinen signaali tota monissakin 

asiakaskohtaamisissa —”(Herman) 

”Kyl mul täs työuralla on ollu hyötyä mun edellisestä ammatistani 

jääkiekkoilijana. Et kyl niin kun on laaja kontaktiverkosto ja on hirveen paljon 

helpompaa mennä moneen tilaisuuteen johtuen siitä, että että moni muistaa mut 

jääkiekkourastani. Sanotaan, että se on avannu paljon ovia – ” (Harri) 

Tutkimukseen osallistuneiden urheilijoiden urheilu-ura vaikutti merkitsevästi työelämän 

toisella uralla. Tutkittavat olivat hyötyneet tai hyödyntäneet sosiaalisia verkostojaan 

työelämään siirtymisessä, mutta lisäksi heidän yksilöllisillä tekijöillä kuten koulutuksella, 

osaamisella, tiedoilla ja taidoilla sekä persoonalla oli ollut merkitystä. Nykytietämyksen 

mukaan työelämään sijoittumisessa ja tyydyttävän määränpään saavuttamisessa korostuu 

nimenomaan kontekstuaaliset tekijät eli esimerkiksi yksilön sosiaaliset verkostot ja niiden 

sisältämät resurssit (Jokisaari 2002, 67, 79–80; Lairio, Penttinen, Penttilä 2007, 74). Useampi 

tutkittava kertoi saaneensa työpaikan urheilu-uran ansiosta, joskin osa tarkensi, että heidän 

koulutuksensa oli myös tärkeä työpaikan saannin kannalta. Lisäksi eräs tutkittava pohti, että 
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urheilu-urasta oli erityisesti hyötyä silloin, kun menestyttiin ja tieto siitä suoristi monia 

mutkia ja monella tasolla. 

”-- konkreettisen ehkä se (yrityksen nimi) ensimmäinen oikea työ ei ois tullu 

ilman urheilu-uraa. Toki siin oli myös se, ettei se olis tullu ilman mitään 

opintoja taustalla. Et ei se urheilu-ura yksinään se ei välttämättä ole ratkasuna 

näihin juttuihin et se kombinaatio siin, et on myös ollu se opiskelu siin 

mukana.” (Heikki) 

Urheilijat poikkeuksetta kuvailivat, että urheilu on muokannut ja kasvattanut heitä ihmisenä. 

Aiempien tutkimusten mukaan oppimiseen liittyy yksilön käsitys itsestä, sillä se mitä yksilö 

haluaa olla, ohjaa hänen oppimistaan. Näin ollen oppiminen on myös minuuden ja 

identiteetin kehityksen sekä muutoksien keskeinen prosessi. (Ropo & Gustafsson 2006, 55.) 

Moni tutkittava kuvasikin, että hänen itsetuntonsa rakentuu hyvin pitkälti urheilun kautta. 

Esimerkiksi eräs tutkittava kertoi, kuinka on urheilun avulla saanut positiivista palautetta, 

joka on auttanut häntä kehittymään ihmisenä oikeaan suuntaan, ujosta ja arasta taitelijapojasta 

eri alojen yrittäjäksi.  

”Erilaisii eri alan erilaisii taitoja elämään, että nyt esimerkiks työ mitä mä nyt 

tällä hetkellä teen, ja miten mä oon siihen päätyny niin en usko, -- et oisin 

päätyny tälläseen ratkasuun, jossei tavallaan sitä itseluottamusta ja 

päättäväisyyttä olis sitä sellasta, et itse tekeen itsestään jotakin treenin avulla ni 

jossei sitä urheilussa ois oppinu. Oikeestaan toi työelämä ja muutenki kyl mä 

uskon, et mä oon ihmisenä muotoutunu ää aivan huikeesti urheilun takia ja. --” 

(Kai) 

”-- jääkiekossa ja urheilussa menestyminen rakensi mun identiteettiä kyl 

vahvasti. Mä pystyn vannomaan, että mun urheilu-ura ja mun tietynlaiset kyvyt 

urheilijana on vaikuttanu mun itsetuntoon tosi paljon. Ja kyl mä niinku oon aika 

rohkee ihmisten kanssa ja sosiaalinen. Ja musta tuntuu, et urheilulla on ollu iso 

merkitys siihen, mitä mä ylipäätään oon. -- Mä oon edelleen urheilija, mun 

identiteetti on urheilija ja jääkiekkoilija – ” (Herman) 

Tutkittavia pyydettiin haastattelussa kuvailemaan, urheilu-urasta puhuttaessa, millaisena 

urheilijana hän itseään piti. Vastaavasti haastattelun loppupuolella kysyttiin, millaisena 

työntekijänä tutkittava itseään pitää. Suurimmassa osassa vastauksia kuvaukset olivat 

suhteellisen samanlaisia, tosin urheilijakuvauksissa saattoi esiintyä myös fyysisiä 

ominaisuuksia. Tutkittavat kuvasivat itsestään työntekijänä hyvin pitkälti urheiluun liittyvin 

ilmauksin ja vertasivat omatoimisesti urheiluminäänsä työminään. Ammatillinen ja 

persoonallinen identiteetti kietoutuvat elämässä yhteen ja ovat toisistaan riippuvaisia sekä 

innoitusta hakevia, selittävät Ropo ja Gustafsson (2006, 73). 
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”No mä oon tietysti sinnikäs, niinku mä olin urheilijanaki hyvin sinnikäs. Ja 

ahkera työntekijä, ja tosin mä olin urheilijanakin ahkera. Mä en tiedä voiks 

työelämässä, juristi olla taistelijaluonne, ehkä se voi, ku joskus neuvottelut voi 

mennä aika tiukka sanaseks ni ehkä voidaan sanoa et mä oon sit taistelija. 

Emmä kyl ehkä sitä työelämässä, mä olin kentäl kyl semmonen. Mutta sitten 

tämmönen mä oon tämmönen aika joustava ja hyvin toimeen tuleva.” (Kimmo) 

”Ei kai se paljon eroon, et minkälainen urheilijana oon, et kyllä ne silleen 

käsikädessä menee, että.. varmaan semmonen aika..öö..hyvä niinku tämmösissä 

ihmisten välisissä asioissa ja tämmösissä, ja myyntityöhän on miun päätyö, niin 

varmaan tämmönen myyntityö ei oo ollu mitenkään vieras, että semmonen 

niinku, et osaa antaa arvoo jollekin asialle, se varmaan tulee urheilusta sitten. 

Samalla tavalla ku sille omalle tekemiselle siellä, niin samalla tavalla sillä 

tekemisellä tässä, ne varmaan tulee sit sieltä.” (Jarmo) 

” -- kyl mä niinku luotettava olisin, mitä mä urheilu-urallakin olin, kyl mä 

niinku parhaani tein, se on klisee, mut kuitenkin. Ja tota sitten se, että vaikka on 

miten paska työ, niin jos sen ottaa tehtäväkseen, niin kyllä se pitää tehä, et se 

on varmaan semmonen, et ollaan tehty talkoita nytten tossa seuralle ja mä oon 

monessa –nuorempana paljonkin tehny – ” (Jesse) 

”-- teen omat hommani ja totaa ja mielelläni haen kuitenkin uusia haasteita ja 

oon sillain avoin uusille haasteille ja ja kuitenkin sit taas sillain 

uraorientoitunut. Että kuitenkin se tavoite on aina jossain ylempänä tai haluu 

kuitenkin kehittyä tässäkin koko ajan—” (Heikki) 

Tutkittavien mukaan urheilusta oli ollut hyötyä yksilön työminän kehityksessä. Tutkimukseen 

osallistuneista useampi urheilija toi esiin, että yrittäjyys sopii urheilijoille paremmin kuin 

työntekijänä oleminen. Urheilijan jatkuva itsensä kehittämisen työtapana oli vienyt entisiä 

urheilijoita yrittäjäksi. Yrittäjyyden ja urheilun yhtymäkohdiksi kerrottiin oman työn ja 

tuloksen vaikuttamismahdollisuus sekä paineen alla toiminen ja vastoinkäymisten 

kohtaaminen. Pekkalan (2011) väitöskirja entisten huippu-urheilijoiden yrittäjäksi 

ryhtymisestä selventää ja tukee tätä näkemystä, sillä hänen mukaansa urheilua ja yrittäjyyttä 

kuvaa sitoutuminen, tavoitteiden asettaminen ja niihin suuntaaminen. Hän on muita julkaisuja 

apuna käyttäen todennut, että yrittäjän käyttäytymistä kuvaa muun muassa asioihin ja 

mahdollisuuksiin tarttuminen, vastuu, ongelmanratkaisutaito, luovuus, yhteyksien 

rakentaminen ja hallittu riskinotto. Lisäksi menestyneellä urheilijalla on etunaan laajat 

sosiaaliset verkostot sekä urheilu-uran aikana kehittyneet ominaisuudet sinnikkyys, 

positiivisuus ja luottamus omaan tekemiseen. (Pekkala 2011, 52, 63-64, 79.) 

”-- uskon vahvasti, et aika monelle urheilijalle yrittäjyys sopii hyvin - monta 

kertaa paremmin ku palkollisena oleminen.-- käytännössä tuota se ohjelmointi 

on semmonen ammatti, jonka oon täysin itse opetellut ja ja varmaan ei olis 

niinku pokkaa, jos ei olis sitä urheilun tuomaa päättäväisyyttä ollu takana et 

olis tollaseen projektiin ryhtyny.” (Kai) 
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” -- ei enää stressaa ihan jokaista vastoinkäymistä, et ehkä se urheilu-ura on 

siihenkin auttanu -- monet urheilijat on yrittäjiä, et se että se tulotaso paljon 

riippuu siitä, että onnistut sie ja teetkö töitä ja sen suhteen, et siihen pystyy 

vaikuttaa.--”(Jesse) 

Usea tutkittava mainitsi, että urheilusta voi löytyä myös urheilu-uran jälkeinen työ. Heidän 

mukaansa entisellä huippu-urheilijalla on sellaista osaamista omasta lajistaan ja urheilusta, 

että varsinainen koulutuksen puute ei haittaa. Myös Hirvonen (2013, 118) ja Pekkala (2011, 

43) ovat esittäneet, että huippu-urheilua voidaan tarkastella asiantuntijuutena. Asiantuntijuus 

koostuu teoreettisesta ja käsitteellisestä sekä käytännöllisestä ja kokemuksellisesta tiedosta, 

toimintaa koskevasta säätelevästä ja itsesäätelytiedosta sekä sosiokulttuurisesta tiedosta 

(Lehtinen & Palonen 2011, 25–26). Tutkittavien urheiluasiantuntijuuden soveltaminen 

huippu-urheilu-uran jälkeen toisissa työtehtävissä näkyi tässä tutkimuksessa käytännöllisenä 

ja kokemuksellisena tietona ja taitona. 

”-- urheilu ilman muuta on vaikuttanu. Me käytetään sitä yhtenä välineenä työn 

ohessa. On ilman muuta, se on tosi..hyvä tapa saada nuoret sun pariin, ja sit sä 

voit auttaa niitä monella muulla tapaa.”(Konsta) 

”--kiinnostaa tota oma laji ja siihe urheiluun liittyvät työnkuvat ja –tehtävät ni 

tälläsis tapauksishan on ihan hirveesti hyötyy siitä, et on se urheilu-ura takana 

ja sivusta tullu seurattua paljon tälläsia niinkun todella pehmeitä siirtymiä 

urheilu-uralta sitten sen piirissä tehtävän työhön. Ja ja jos ne tavoitteet on siel 

urheiluun liittyvil aloilla ni nään, että suhteessa sellaseen ihmiseen jolla ei oo 

sitä aktiiviuraa tehny ni esimerkiksi valmentajaks siirtyminen on paljon 

helpompaa entiselle aktiiviurheilijalle ja omia entisiä pelikavereita on jopa 

siirtyny suoraan liigavalmentajiks ilman sen kummempii valmentaja 

kokemuksii.” (Kai)  

Tutkittavien mukaan urheilu-uran kautta sai paljon verkostoja, mutta aina niistä kontakteista 

ei ollut hyötyä työssä eri alojen vuoksi. Toisaalta tutkittavat pohtivat myös sitä, että urheilun 

sijaan olisi voinut tehdä jotain muuta, mitä työelämässä enemmän arvostettaisiin. Samalla 

kuitenkin todettiin, että urheilun ansiosta ollaan hyvässä kunnossa ja tehokkaita työntekijöitä. 

Kaikista haasteista huolimatta tutkittavat kertoivat, että urheilu-ura on antanut hirveästi ja 

siitä ollaan kiitollisia. Huippu-urheilu-ura tukee ja vauhdittaa ammatillista uraa 

kokonaisuudessaan, selviää myös aiemmista tutkimuksista. (esim. Pekkala 2011, 42; Vuolle 

2001). 

” -- onhan se nyt omaan persoonallisuutta varmasti muokannu, jotain tapoja 

toimia, muokannu ja ja sillain tietenki näkyy joo. -- täs nykyises myyntityös 

suuntautuvuutta tai sillain ninni tottakai sitä huomaa, et paljon niin 

asiakkuuksia on itsellään on kuitenkin sieltä maailmasta, jotka on, ku ne 
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verkostot on luotu sinne ni toki sinne suuntaan on nyt sit helppo tämänkin työn 

ympärillä turvautua tai ainakin helpompi lähestyä ja sitä kautta.” (Heikki) 

” -- urheilu-ura oli aika pitkä pätkä mun elämässä, ja mä oisin voinu tehä sillon 

töitä ja opiskella ja se näyttäis tosiaan paremmalta, mut tottahan tuo on 

elämässä. Mut mul kävi niin hyvin et mä oon päässy hyviin töihin, ni siltä 

kannalta ei oo häirinny millään tavalla –päinvastoin.” (Kimmo) 

” -- urheilijat on yleensä fyysisesti hyvässä kunnossa, niin kyllähän jaksaminen 

on eri— Kyllä on niinkun terhakampi tekemään ja kaikessa ja kaikki on jotenkin 

helpompaa --” (Jesse) 

Tutkimuksessa ei ilmennyt mainittavia eroja työelämässä toimimisen osalta eri lajitaustaisten 

tutkittavien välille. Sen sijaan paljastui, että joukkueurheilijoilla olisi opittavaa yksilölajien 

urheilijoiden tekemisen asenteesta ja tunnollisuudesta. Toisaalta taas tuli hyvin voimakkaasti 

ilmi, kuinka joukkueurheilijat oppivat toimimaan yhdessä tavoitteita kohti sekä kartuttavat 

sosiaalisia taitojaan ja huolehtivat niin omasta kuin koko joukkueen hyvinvoinnista.  

”Puhun joukkuelajien puolesta niin -- on iso etu, se että on oppinu toimimaan 

joukkueessa erilaisten ihmisten kanssa ja osaa nähdä yhteisen maalin ja 

pyrkimyksen siihen yhteiseen tavoitteen saavuttamiseen.” (Harri) 

”-- et yksilöurheilijoiden säntillisyys ja se tekemisen asenne, ku saatas 

joukkuelajeihin, niin Suomi pärjäis monessa lajissa vielä paremmin. Se antaa 

vähän myöten tuo joukkueurheilu. -- pääasia et joukkue pärjää, et se on ollu 

mulle aika tärkee, niinku ylipäänsäkin muut ihmiset, ja ympärillä olevat, niin 

silleen et toimeen pitää tulla, mieluummin olla vielä kaverikin. Se on ollu 

tärkee, ehkä se on vieny niinku eteenkinpäin, et on ollu hyvissä väleissä ja hyvät 

välit mulla on kaikkiin seuroihin, mistä oon lähteny. – ” (Jesse) 

Tutkittavat kertoivat kauttaaltaan ja monipuolisesti, miten urheilu ja heidän urheilu-uransa oli 

ollut positiivinen kokemus. Urheilu-ura oli ollut mieluinen työ, josta oli saatu korvaus, mutta 

siinä sivussa joukkueurheilijat olivat oppineet esimerkiksi yhteistyötaitoja sekä edustamista ja 

esiintymistä. Aiemmissa tutkimuksissa (Hirvonen 2013, 114) esitetyt urheilijoita kuvaavat 

taidot ja ominaispiirteet sosiaalisuus, vastuullisuus/luotettavuus, halu kehittyä, 

tavoitteellisuus/kunnianhimo, positiivisuus ja periksiantamattomuus/sitkeys, esiintyivät myös 

tässä tutkimuksessa. Tästä kaikesta huolimatta tutkittavat kuitenkin pohtivat, että urheilijan 

on hankala tuoda esiin osaamistaan CV:ssä tai muutoin työnhakuvaiheessa.  

” -- No se taloudellinen hyöty nyt, on se nyt myös tietynlainen, et mie oon 

elättäny sillä itteeni, mut sitte kaikkee muuta. Onhan se tuonu ihan hirveesti 

kaikkii kokemuksii, sitte sitä matkustamista ja sit sellasii niinku ihmissuhteita 

ja..öö.. just nähny niinku vaik paljon eri asioita, ja tietysti sellasta itsensä 

kanssa painiskelemista ja siin niinkun itsestäänkin oppinu paljon – ” (Kaapo) 



 

98 
 

”-- Yllättävän vähän sieltä niinku urheilu-urasta on niinku yllättävän vähän 

niinku ollu hyötyy sillon ku yrittää etsiä siis paperilla töitä. Siis jos kirjotat CVs 

et mä oon urheilija, ni se ei vie yhtään todennäkösesti sua mihinkään. Et ne 

kattoo muita asioita.  Mut urheilu-ura avaa sit sellasii ovii, et tutustut ihmisii, 

mitä kautta sä pääset sit hirvittävän hyviin juttuihin. Ja pääset niinku eteenpäin. 

Ja mä oon huomannu, että sitten ku o päässy töihin ni sitten tulee oveenrakoo ja 

sanomaan että se on äärettömän hieno juttu ku sä pääset siihen keskusteluun 

mukaan ja ne saattaa muistaa sut jostain ja sit ne sen jälkeen muistaa sut.  Että 

tää oli se kundi joka pelas korista ja nyt se on täällä. Sillon se toimii hyvin, 

mutta ehkä niinku siin hakuvaiheessa se ei viel niinku paperilla näytä kauheen 

hyvältä.” (Kimmo) 

” – mun mielestä urheilijat on loistavia työntekijöitä, ku ne on tottunu siihen, et 

on se valmentaja, joka on se pomo ja ryhmässä toimintaan, niinku työpaikassa 

usein toimitaan – ” (Henri) 

Tämän perusteella voidaan todeta sama kuin McKnight ym. (2009, 64, 72), että urheilijoilla 

on yhä edelleen vaikeuksia ymmärtää, kuinka urheilumenestykseen johtaneet taidot voivat 

olla käyttökelpoisia yhtälailla toisella uralla ja edesauttaa urasiirtymiä. Ilmeisesti yksilö osaa 

säädellä omaa toimintaansa, mutta ei pääse soveltamaan taitojaan ilman riittävää 

ammattispesifiä osaamista ja ohjausta. Taitojen siirtämiseen liittyy kuinka ne on opittu ja 

miten yksilö käsittelee tietoa eri tilanteissa. Tämän vuoksi huippu-urheilun avulla 

omaksuttuja asioita, kokemuksia ja taitoja pitää ensimmäiseksi oppia tunnistamaan, 

nimeämään ja käsittelemään, jotta niistä on apua muissa konteksteissa kuten työelämään 

haettaessa ja muissa toimissa. (Ruohotie & Honka 2003, 76.) Urheilijoita tulisi siis ohjata ja 

motivoida tässä siirrettävyysprosessissa, koska opitun asian siirtäminen riippuu yksilön 

asenteesta, sitoutumisesta ja motivaatiosta.  

 

6.3.2 Työelämään siirrettävät taidot 

 

Tämän tutkimuksen perusteella merkittävin urheilu-uran ohessa karttuva osaaminen liittyi 

Ruohotien yleiset työelämävalmiudet jaottelussa (ks. kuvio 4, s. 41) kommunikointitaitoon, 

josta korostui erityisesti vuorovaikutustaidot. Tutkittavat ilmaisivat joukkueurheilun 

kehittäneen neuvottelutaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tämän 

perusteella voisi myös olettaa, että tutkittavien suullinen kielitaito on parantunut, vaikka he 

eivät sitä varsinaisesti maininneet. Sen sijaan tutkittavat mainitsivat vieraiden kielten 

osaamisen kehittyneen urheilu-uran aikana ulkomaalaisten pelikavereiden ansiosta, minkä 

lasken myös viestintätaitoihin, vaikkei sitä erikseen Ruohotien kuviossa mainitakaan. Lisäksi 
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tutkittavat kertoivat urheilun kehittäneen heidän esiintymistaitoa ja -varmuutta sekä median 

kanssa työskentelyä. 

”No kyll joukkueurheilus oppii kyl hirvittävän hyvin noi sosiaaliset taidot, mitkä 

on kyl työelämässä erinomaisuuden tärkeetä kyl kans. Et oppii tulee kavereiden 

kans toimeen ja oppii pient kilpailuhenkisyyttää ja tota näin päin pois, noi on 

varmaaan ne tärkeimmät asiat.” (Kimmo) 

” -- meillä oli amerikkalaisii paljon joukkueessa, niin englannin kielen 

puhuminen, niin se ei oo mikään kynnyskysymys, et nyt jos joku tulee tuol 

vastaan – niin minuu ei hävetä puhuu englantii. – Eikä haittaa vaikkei sanos 

kaikkee aina ihan oikein, kunhan tulee ymmärretyks.—” (Kaapo) 

”-- keskustelukykyä ja tota …lehdistön kanssa ihan konkreettisesti tekemistä 

tekemisissä olemista, haastatteluja, televisoesiintymisä, julkisia esiintymisiä. --  

jokainen ihminen on saman arvoinen että ei priorisoi ihmisiä, että faneja on 

laidasta laitaan ja kaikki ne on ollu kohdattava niinku tasavertasesti –” 

(Herman) 

” -- esiintymistaitoo varmaanki, varmaanki jonkun verran, että miten ite sillon 

muistan, muistan lukioaikaan ja yläasteellaki kauhistuneena pidin esitelmää 

luokan eessä ja nyt sitten niinku urheilu-uran myötä on joutunu oleen kaiken 

näkösissä tapahtumissa ja haastatteluissa, ni ihmisenä varmaan aika isoin 

merkittävin apu on ollu tosiaan, että pystyy tosiaan julkisissa puhumaan ja 

pitämään luentoja ja esiintymään – ” (Joona) 

Seuraavaksi eniten tutkittavat kertoivat, kuinka urheilu oli opettanut heille tavoitteellisuutta ja 

oman toiminnan kehittämistä, mikä liittyy Ruohotien oman toiminnan hallintaan. Tutkittavat 

mainitsivat myös, että urheilu on kehittänyt heidän paineensietokykyään ja epäonnistumisen 

käsittelytaitojaan. Kyseisiä ominaisuuksia käsitellään myöhemmin tässä luvussa henkisen 

kovuuden yhteydessä. Lisäksi suunnitelmallisuus ja täsmällisyys sekä ajankäytön hallinta tuli 

ilmi tutkittavien kuvauksissa, ja ne niin ikään liittyvät Ruohotien oman toiminnan hallinta -

taitoihin.  

”-- ainakin sen oon oppinu, et tämmösessä joukkueurheilulajissa kun oot, niin.. 

kaikilla on se yhteinen tavote, niin oppinu priorisoimaan asioita myös 

työelämässä, et mikä se tavote on – et ei mee aikaa siihen kaikennäköseen 

muuhun välttämättä, et oppii sitä niinku –mikä on tärkeetä, niin ehkä se 

urheilijalle on vähän helpompaa miettii.” (Jarmo) 

Urheilu-uran vaikutukset näkyivät myös yksilön omaksumissa rooleissa työpaikalla. 

Kapteenina olleet tutkittavat kuvasivat johtamis- ja konfliktien ratkaisemistaitojensa 

karttuneen urheilu-uran aikana. Nämä liittyvät Ruohotien kuviossa ihmisten ja tehtävien 

johtamiseen. Esimerkiksi joukkueensa kapteenina toiminut tutkittava kuvailee, että toimii 

työpaikallaankin ”kapteenin roolissa” selvittäessään erilaisia tilanteita. Joukkuelajien 
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kapteenien johtamistaitojen kehittyminen on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. 

Tanguay ym. 2012). Joukkueurheilussa kehittyneet elämänhallintataidot ja 

ryhmäntoiminnassa korostuneet neuvottelutaidot ovat siis sisäistyneet, kun niiden 

käyttäminen on myös mahdollista muissa konteksteissa.  

”No kyllä mä uskon, että tässä meidän työyhteisössä juuri, just selvittelee ehkä, 

jos tulee kahnauksia. Mä olin kapteenina monta vuotta niin siinä saa olla aika 

paljon välissä siinä valmentajien ja pelaajien ja pelaajien keskenäänki sillain, 

että pystyy sillain luovii ja tota selvittää sotkuja. Pinna on aika pitkä kuiteski 

mulla sillai, siinä juuri.. pitkän uran takia juuri.” (Hannu) 

” -- sellanen pelisilmä kuitenkii, et emmie oo kaikista jäykin pomo ja tota 

silleen, et ymmärrän et on menoja ja on kaikkee vastaavaa, et pärjää ja sitten 

ongelmatilanteista suht hyvin selviää, kun on ollu ja sit noita vastoinkäymisiä 

kun tulee – vaikka isompiakin asioita, niin kyl niitten kaa pärjää, et sit vaan 

pitää alkaa toimimaan ja tekemään, et kyl sellanen tietynlainen rentous on 

jääny sieltä ja sitten tavotteellisuus, et jotkut asiat pitää saavuttaa ja niiten 

eteen pitää tehä töitä, et se on varmaan yks.” (Jesse) 

Heinilän (2010, 57) mukaan urheilun voimanlähteenä on voiton tavoitteleminen, jopa ilman 

”liikevoittoja”. Myös tässä tutkimuksessa tuli ilmi, kuinka tärkeää kilpaileminen, itsensä 

kehittäminen ja tavoitteiden saavuttaminen tutkittaville oli. Yksilön on täytynyt olla 

kehittymishaluinen ja sitoutunut urheiluun sekä kykenevä tekemään monia valintoja, urheilu-

uran edistämiseksi. Sinnikkyys ja sitkeys ovat McKnightin ym. (2009, 64) mukaan yksi 

esimerkki urheilu-uralta työelämään siirrettävistä taidoista. He selittävät, että esimerkiksi 

jääkiekkoilijoiden kova harjoittelu ja sinnikkyys jäällä ovat siirrettävissä 

neuvottelutilanteisiin ja henkilöstön johtamiseen. 

”-- se oma halu kehittyy, eikä tyytyy niinku yhteenkään suoritukseen, vaan se 

motivaatio ja halu kehittyy päivästä toiseen – ” (Jasper) 

” – tunnollinen ja sinnikäs, mä oon vähä aika semmonen taistelijaluonne.” 

(Kimmo) 

” Hyvin päämäärätietoinen, voitontahtoinen mm vaativa itselle, mutta myös 

vaadin muilta paljon, kurinalainen.” (Joona) 

Urheilijan jatkuva itsensä kehittäminen näyttää siirtyneen myös jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen työntekijänä. Itsensä kehittäminen toisella työuralla näkyi, kun entiset 

urheilijat kuvasivat työtään ja sitä millaisia työntekijöitä he ovat. Eräskin tutkittava kuvaili 

itseään työntekijänä vielä hyvin noviisimaiseksi, mutta korosti, että yrittää kehittää itseään ja 

omaa toimintaa koko ajan paremmaksi kuten urheilijoiden toiminnan kehittämistä 

havainnollistettiin deming-ympyrässä (ks. kuvio 5 s.44).  
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”Tota tämmöstä opettelua vielä tähän työnteon rutiineihin ja tämmösiin, että en 

katso, että olisin hirveen hyvä ainakaan vielä että. Yritän tässä kehittää itteeni 

ihan itte niinku juuri semmösiin parempiin rutiineihin ja tota tarkempiin 

juttuihin, että vähän on ollu sillain hakemista vielä.” (Hannu) 

” -- paneudun sitten siihen, mitä ikinä sitten työelämässä tekeekin, tosi 

suunnitelmallinen ja tämmönen ni kyl se varmaan siel urheilu-uralta sit tulee 

just niinku nää jutut, et miettii etukäteen tarkasti et miten pitää tehdä asioita ja 

totaa kattoo vähän pidemmällekki – ehkä eniten just se asioiden yhdistäminen, 

että tota työuraa ja urheilu-uraa piti yhdistellä erilaisten tekemisten kanssa ni 

nyt sitten työhön liittyvät jutut pitää jotenkin saada järjestykseen. -- ” (Kalle) 

Huippu-urheilija.fi -sivustolla (2014) listatuista urheilijan ominaisuuksista ja taidoista esiintyi 

tässä tutkimuksessa: tavoitteellisuus, kunnianhimo, kurinalaisuus, tiimityötaidot, 

omatoimisuus, sosiaaliset taidot, paineensietokyky, työkykyisyys (fyysinen ja psyykkinen), 

käytännön kielitaito, kulttuurituntemus, pitkäjänteisyys, vaikeuksien voittamiskyky, 

vakuuttava esiintyminen, mediataidot, uuden oppimiskyky ja -halu. Sen sijaan kyseisellä 

sivustolla urheilijan osaamiseksi ja eduiksi mainittu suhtautuminen ominaisuuksien 

testaukseen ei esiintynyt tässä tutkimuksessa. Niin ikään strategian luominen ja sen 

merkityksen ymmärtäminen ei varsinaisesti esiintynyt tässä tutkimuksessa, mutta siihen 

liittyvä suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus oman toiminnan ohjaajana esiintyivät vahvasti 

tässä tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa esiintyi myös kaikki McKnight ym. (2009, 64) tutkimuksessa esitetyt 

urheilu-uran kehittämät siirrettävät taidot, joita ovat: organisointitaidot, joustavuus, 

omistautuminen ja määrätietoisuus, kärsivällisyys, paineen alaisuudessa toiminen, 

mahdollisuuksiin tarttuminen ja itseohjautuvuus sekä tavoitteita kohden toiminen ja 

sopimusten pitäminen. Lisäksi tutkittavat vertasivat urheiluun kuuluvaa kilpailuhenkisyyttä 

työelämän kilpailutilanteissa pärjäämiseen. Myös työtehtävien ja asioiden priorisointi ja 

siihen kuuluva järjestelmällisyys ja tavoitteellisuus tulivat useissa haastatteluissa esille. Niin 

ikään paineensietokykyä, stressin ja epäonnistumisten käsittelemisen taitoja kuvattiin urheilu-

uralta työelämän siirrettäviksi taidoiksi. Viimeksi mainittuja ominaisuuksia voidaan nimittää 

henkiseksi kovuudeksi, jonka harjaantumista urheilijoiden keskuudessa ja työelämässä myös 

Hirvonen (2013, 115) on havainnut. 

”-- henkinen kantti monessa asiassa muun muassa työelämässä uskaltaa ottaa 

haasteita vastaan ja ihan pelkästään se, et lähtee yrittäjäks ja niin tota osittain 

urheilun tuoma..”(Kai) 
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”Noh huippu-urheilu on ollu mun mielestä niinku semmonen läpileikkaus 

elämästä, et tietysti myötä- ja vastoinkäymisiä. Ja sitä kautta oppinu niinku 

vielä enemmä periksiantamattomammaksi, pitkäjännitteiseksi ja tota 

päämäärätietoseksi — et kylhä semmonen stressinsieto, paineensieto ja tota 

epäonnistumisensieto ni varmaan urheilijalla on tietyllä tapaan niinku hyvä -- 

”(Herman)   

”-- semmosta paineensietokykyä, et ne paineet kumminkin huipulla on paljon, 

paljon isommat, kun harrastetasolla. Sun on pakko onnistua, koska siellä on 

aina joku toinen pelaaja, kuka voi ottaa sun paikkas. Sun pitää käsitellä niitä 

epäonnistumisia hirveen nopeesti, sulla ei oo aikaa jäädä miettimään sitä. Et 

sen oon oppinu työelämään, et jos tulee epäonnistumisii, niin ne pitää pystyy 

jollain tavalla vaan nollaamaan aika nopeesti ja siirtyy eteenpäin.” (Konsta) 

Tässä tutkimuksessa joukkueurheilijat korostivat erityisesti vuorovaikutus- ja 

neuvottelutaitojaan sekä ihmistuntemustaan esimerkiksi havainnoida muita pelaajia. 

Joukkueurheilijoiden sosiaalisiin taitoihin on kiinnitetty huomioita myös aiemmissa 

tutkimuksissa, esimerkiksi Tanguayn ym. (2012) tutkimuksesta kävi ilmi, että joukkuelajien 

urheilijat olivat etenkin ryhmätyöskentelytaitojen osalta poikkeuksellisen taitavia. Hirvonen 

(2013, 116) on puolestaan liittänyt tunneälyn urheilijoihin ja kuvannut muiden tutkimusten 

avulla, että tunneälyllä tarkoitetaan ”taitoa havainnoida omia ja muiden tunteita, havaita 

eroja niiden välillä ja käyttää tätä tietoa omien ajatusten ja toimien ohjaamiseen”. 

Mielestäni myös tässä tutkimuksessa on havaittavissa urheilijoiden psykologisten taitojen ja 

tunneälyn kehittymiseen verrattavaa toimintaa.  

”-- mä ymmärrän oman kokemukseni pohjalta myös muita urheilijoita, niitä 

tunnetiloja, pystyn ehkä lukee ilmeistä ja eleistä, miten esimerkiksi niillä menee. 

Koska sä oot kumminkin nähny niitä pelikavereita aina, ja kato tolla on jo 

tollanen kehonkieli ja miten se suorittaa sitten ja tietyllä tapaa koitat myös 

lukee vastustajaa, aa sil on vähän tollanen sulkeutunu, et ehkä se on heikko, et 

koitetaan ottaa siltä pallo pois, et niinhän se menee. – Mut varmasti sellasta 

ihmistuntemusta.” (Jasper) 

Tutkittavien puheissa vaihtelivat hiukan, minkälaisia asioita ja millaisia painotuksia he 

antoivat erilaisille urheilun kehittämille taidoille ja osaamiselle. Yleisesti voidaan kuitenkin 

sanoa, että sosiaaliset taidot ja verkostot, tunnettavuus, kieli- ja viestintätaidot sekä 

yhteistyötaidot olivat merkittävimpiä etuja, mitä urheilu-ura antoi työelämää ajatellen 

tutkittavien mielestä. Myös kansainvälisyyteen liittyvät asiat, kielitaito ja suvaitsevaisuus 

sekä esiintymistaito paranivat urheilu-uran aikana. Urheilijoiden kielitaidon kehittymisen on 

todennut myös Söyring (2001, 94), jonka tutkimuksen mukaan urheilijat ovat suhteellisen 

kielitaitoisia, sillä pelaajat ilmoittivat puhuvansa kahdesta viiteen vierasta kieltä.  
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”-- urheilusta saa paljon kurinalaisuutta, määrätietoisuutta, ja jos sä pystyt sen 

energian siirtää sinne työelämään niin sen takiihan firmat mielellään palkkaa, 

hyvin usein, entisiä urheilijoita, jotka pystyis tekee sen transformaation sinne 

työelämään. On tosi paljon. Sit tiimityöskentely, oppii tulee toimeen ihmisten 

kanssa, erilaisten ihmisten kanssa. Meilläki saatto joukkueessa pelaa 

kaheksasta-yheksästä eri maasta ihmisii, niin nään sen tosi suuri vahvuus 

mulle.” (Konsta) 
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7. POHDINTA 

 

Tutkielman viimeisessä luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia ja niiden merkitystä sekä 

hyötyä niin urheilijoiden ohjauksen kehittämisen kuin urheilijoiden vahvuuksien näkyväksi 

tekemisen kannalta. Lisäksi arvioin koko tutkimusprosessia ja sitä, kuinka käyttämäni 

menetelmät sopivat aiheen tutkimiseen ja mitä tekisin nyt toisin. Lopuksi pohdin myös 

millaisille jatkotutkimuksille olisi tarvetta.  

 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Olen koonnut tutkimuksen tulokset kuvioon (kuvio 8). Kuviossa numerot yhdestä neljään 

kuvaavat tutkimuskysymyksiin liittyviä vastauksia. Tutkimuksen ensimmäinen 

tutkimuskysymys käsitteli sitä, millaista uraohjausta urheilijat ovat saaneet tai olisivat 

tarvinneet. Tutkittavien mukaan he eivät olleet saaneet uraohjausta ja osa heistä kuvasi, että 

uraohjaus olisi voinut olla paikallaan ”tuomaan erilaisia vaihtoehtoja ja tukea”. Kuitenkin 

myöhemmin keskusteluissa paljastui, että he olivat saaneet jonkin verran uraohjaukseen 

kuuluvia elementtejä kuten koulutusmahdollisuuksien esittelyjä. Söyringin (2004, 54–55) 

mukaan urheilijoiden ohjauksen yhtenä osana on juuri opiskelumahdollisuuksien tiedotus ja 

neuvonta. Tämän perusteella voitaneen esittää, että kyseessä on ennemminkin se, että 

urheilijat eivät olleet tietoisia, millaiset asiat uraohjaukseen kuuluvat ja millaista se on. Tämä 

ajatus sai tukea myös kysyttäessä, millaista uraohjaus on, kun paljastui, ettei urheilijoilla ollut 

selvää käsitystä uraohjauksesta, mutta heidän mielikuvansa aiheesta oli kuitenkin suhteellisen 

paikkansapitävä ja monipuolinen.      
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KUVIO 8. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista (Kuva Wordin clipartista). 

Uraohjauksen antajana oli yleensä ollut valmentaja ja pelaajayhdistys, mutta tutkittavat 

pohtivat, että uraohjausta voisi tulla myös seuroilta, sillä siitä olisi etua myös heille. 

Uraohjauksen hyödyllisyyttä perusteltiin muun muassa sillä, että terveelliset elämäntavat ja 

aktiivisuus välittyvät elämästä myös urheiluun. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. 

Söyring 2004, 55) on viitattu erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden kuten urheiluseurojen 

ja lajiliittojen mukaan ottamiseen urheilijoiden koulutuspolkujen suunnitteluun ja tukeen. 
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Ilmeisesti tämä on huomattu myös urheilupiireissä, sillä nykyään Suomi-kiekon strategian 

(2011–2014) tavoitteissa mainitaan urheilijan kokonaisvaltainen tukeminen ja urheilijapolun 

kehittäminen. 

Urheilijoiden vähäiset kokemukset uraohjauksesta näyttäisivät johtuvan monista syistä. 

Useampi tutkittava ilmaisi, että urheilijan on hankala ottaa vastaan apua tai ohjeistusta 

ulkopuoliselta taholta. Tähän liittyen haastatteluissa pohdittiinkin, että uraohjauksen antajan 

pitäisi tulla urheilupiireistä, koska sellainen ohjaaja tietää erilaisista urheilu-uran 

vaihtoehdoista ja ymmärtää urheilijan elämäntilannetta. Ohjaajan tulisi tietää urheilusta ja 

auttaa urheilijoita ensisijaisesti urheilu-uralla ja siinä sivussa laajemmin elämän 

suunnittelussa. Tämänlainen kuvaus viittaa vahvasti mentorointiin, jota esimerkiksi Leskelä 

(2006) on käsitellyt artikkelissaan. Mentoroinnilla tarkoitetaan kahdenkeskisiä 

vuorovaikutussuhteita, joita kutsutaan myös muilla nimillä kuten ohjaukseksi, neuvonnaksi 

tai tiedonjakamiseksi. Mentorilla ei kuitenkaan ole yleensä ohjauksen koulutusta vaan hän 

omaa sellaista elämänkokemusta, joka liittyy hiljaiseen tietoon ja asiantuntemukseen. 

Mentoroinnissa käydään luottamuksellisia keskusteluita, joissa käsitellään ohjattavaa 

kiinnostavia käytännönläheisiä asioita. Mentori tukee, ohjaa ja antaa palautetta vähemmän 

kokeneelle juniorikollegalle urasuunnittelusta ja kehittymisestä. (Leskelä 2006, 165–167.) 

Tutkittavat esittivätkin, että urheilijoiden uraohjauksen antaja voisi olla valmentaja tai 

agentti.  Uraohjauksen merkittävyys ja tarpeellisuus kasvoi, kun urheilijat alkoivat pohtia, 

miten se olisi voinut vaikuttaa heidän urheilu-uraansa tai urheilun jälkeiseen 

elämänvaiheeseen. 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys käsitteli urheilijoiden alavalintaa ja koulutuspolkua. 

Tutkittavista kolme neljäsosaa oli käynyt lukion, mikä tukee todella hyvin aiempia 

tutkimuksia urheilijoiden koulutusvalinnoista, koska esimerkiksi Söyring (2001, 94) on 

todennut saman lukiopainotteisen koulutusvalinnan omassa urheilijoiden uratutkimuksessaan. 

Lukion jälkeen nämä tutkittavat olivat opiskelleet jonkin tutkinnon tai ammatillisen 

pätevyyden. Näin ollen lähes puolilla tutkittavista oli alempi tai ylempi korkeakoulutus, mitä 

voidaan pitää hyvänä koulutustasona. Myös aiemmissa tutkimuksissa (Söyring 2004; Vuolle 

2001) on todettu, että suomalaisten huippu-urheilijoiden koulutustaso on kohtuullisen korkea 

verrattuna muihin maihin. Urheilijoiden koulutusta ja urheilu-uran yhdistämistä tukevat 

urheiluopistot ja -lukiot, mutta opintojen jatkaminen korkeakoulutasolla on vielä ollut 

tavoitteellisille urheilijoille haasteellista (Söyring 2004, 18). Tässä tutkimuksessa mahdolliset 

toisen asteen ja korkeakouluopinnot saatiin pääsääntöisesti suoritettua, tosin osan opintoaika 
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venyi hiukan tavoiteajasta. Tulokset saavat tukea Kärmeniemen, Lämsän ja Savolaisen (2013, 

36) tutkimuksesta, jonka mukaan urheilevat korkeakouluopiskelijat suorittivat keskimäärin 

noin 45 opintopistettä vuodessa, mutta samaan aikaan lähes puolet (47 %) urheilijoista 

ilmoitti, ettei pysty suorittamaan edes niin paljon opintoja. Lisäksi tämän tutkimuksen 

mukaan on syytä todeta, että urheilu-uran aikana ei oltu suuremmin panostettu 

opiskelemiseen vaan opiskeleminen hoidettiin urheilun ehdoilla. 

Tutkittavilla urheilijoilla oli erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, kuinka hyvin 

oppilaitokset ovat tukeneet heidän urheiluharrastustaan. Suurin osa urheilijoista oli sitä 

mieltä, että koulussa on kannustettu, ymmärretty ja joustettu heidän urheilu-uran vuoksi. 

Erityisesti ne urheilijat, jotka olivat käyneet urheilulukion tai urheilijoille räätälöidyn 

koulutuksen, olivat tyytyväisiä. Kuitenkin osa tutkittavista oli sitä mieltä, että heidän urheilu-

uraansa ei oltu tuettu oppilaitoksissa. Heidän mukaansa koulussa ei oltu kannustettu ja tuettu 

heidän urheiluaan, ja opettajien asennetta sekä käytöstä kuvattiin jopa negatiiviseksi. Tämän 

vuoksi Mannisen (2014, 68) näkemys siitä, että oppilaitokset ja niiden opettajat suhtautuivat 

myönteisesti urheilun ja opiskelun yhdistämiseen, pitää paikkaansa urheiluun erikoistuneiden 

oppilaitosten sekä muutamien muiden oppilaitosten osalta. Sen sijaan tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida sanoa, että urheiluun ja opiskelun yhdistämiseen olisi yleisesti 

suhtauduttu oppilaitoksissa myönteisesti. Tutkittavien urheilun ja opiskelun yhdistämisen 

kokemuksia voi selittää myös se, että urheilun ja koulunkäynnin tueksi kehitetty 

urheiluakatemiatoiminta on alkanut vasta 2000-luvulla. Näin ollen on mahdollista, että 

tutkittavilla ei ole ollut sen vuoksi kokemuksia urheiluakatemiasta ja sen tuomasta avusta 

yhdistää urheilu ja opiskelu. 

Tutkielman alussa todettiin että huippu-urheilu on alati muuttuva ja moniulotteinen ilmiö, 

minkä vuoksi huippu-urheilun ja huippu-urheilijoiden tueksi on kehitelty erilaisia 

järjestelmiä. Heinilän (2010, 78.) mukaan voidaan puhua huippu-urheilun 

tuotantojärjestelmistä, joiden ”alihankkijoiksi” voidaan muun muassa määritellä perhe, 

erilaiset urheiluseurat, -koulut, -opistot ja – komppaniat, opetusministeriö, tutkimuslaitokset, 

lääkäri- ja kuntoutusasemat sekä antidopingtoimikunta, liike- ja vakuutuslaitokset, managerit 

ja media, joilla jokaisella on erityinen tehtävä huippu-urheilun tai – urheilijan kannalta. Myös 

tässä tutkimuksessa esiintyi monipuolisesti huippu-urheilun taustatekijöitä, mutta 

todennäköisesti tutkimusaiheesta johtuen antidopingtoimikunta jäi mainitsematta. Myöskään 

opetusministeriöstä tai tutkimuslaitoksista ei puhuttu, mutta ne esiintyivät erilaisten urheilua 

tukevien järjestelyjen muodossa. Kyseisten taustatekijöiden esiintuominen ja niiden merkitys 
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urheilijan elämänkulussa vaihteli tutkittavien välillä. Tähän tutkimusaiheeseen liittyen 

haastatteluissa eniten mainintoja saivat perhe sekä erilaiset urheiluseurat, -koulut, ja -opistot. 

Tutkittavat olivat lopettaneet urheilu-uran joko vapaaehtoisesti monen tekijän summana tai 

loukkaantumisen takia. Osittain tämän vuoksi tutkittavilla oli niin positiivisia kuin 

negatiivisiakin kokemuksia urheilu-uran lopettamisesta. Toisaalta urheilijoiden 

lopettamispäätöksien kuvausten keskinäiseen vertailuun saattaa vaikuttaa myös 

lopettamisajankohdan erot, sillä tutkittavien lopettamisesta oli aikaa yhdestä kahdeksaan 

vuoteen. Tämän seurauksena voi olla, että osalla ”aika on kullannut muistoja” siten, että 

lopettamisen aikaan entinen urheilija oli kokenut haasteita, mutta kun asiaa tarkasteltiin 

useamman vuoden jälkeen lopettamista, se kuvattiin positiivisemmin. Myönteisistä muistoista 

huolimatta tutkittavat mainitsivat myös, että yhteiskunnan ja seurojen kokonaisvaltaista tukea 

voisi parantaa niin urheilu-uran aikana kuin sen päättyessä. 

Pääsääntöisesti urheilu-uralta työelämään siirtyminen oli ollut sujuvaa, mutta urheilu-uran 

lopettaminen koettiin haasteellisemmaksi, jos lopettamispäätös johtui loukkaantumisesta eikä 

omasta valinnasta. Urheilu-uran vapaaehtoista lopettamista kuvattiin tässä tutkimuksessa 

juuri kuten Stambulova ym. (2009, 401–402) ovat määritelleet. Urheilu-uran päättymisessä 

oli yksilöllisiä eroja, mutta siihen liittyi usein pidempiaikainen pohdinta ja monia syitä. 

Urheilu-uran lopettamisprosessia ja uuden elämän aloittamista helpotti suunnitteleminen ja 

yksilön sosiaaliset resurssit. Toisin kuin Stambulovan ym. (2009, 401-402) tutkimuksessa 

tässä tutkimuksessa kukaan entinen huippu-urheilija ei kertonut saaneensa psykologin 

keskusteluapua uran lopettamisen aikaan. Sen sijaan tässä tutkimuksessa korostui se, että 

urheilu-uran lopettaminen liittyi ansiotöihin menemiseen, mikä on varsin yleistä aiempien 

tutkimusten mukaan (Wylleman & Reints 2010, 92). Toisaalta tässä tutkimuksessa kävi ilmi, 

että jos urheilu-uran lopettaminen tapahtui äkillisesti, seurasi siitä enemmän haasteita kuin 

suunnitellusta lopettamisesta. Tämän vuoksi urheilijoiden tukemiselle olisi tarvetta erityisesti 

silloin, kun urheilu-uran päätös johtuu loukkaantumisesta tai muusta äkillisestä syystä, jonka 

käsittelemistä ja tulevaisuuden suunnittelua tulisi auttaa. 

Hirvosen (2013) mukaan huippu-urheilijoiden siirtyminen urheilu-uraa seuraavaan aikaan eli 

työelämään on monipuolinen ja yksilöllinen tapahtumaketju. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan kuitenkin jaotella muutamia malleja, joiden mukaan on toimittu. Suosituimpana 

toimintatapana voidaan esitellä, että urheilijat olivat jo ennen urheilu-uransa lopettamista 

menneet työelämään, minkä seurauksena urheilu-uran lopettaminen enemmänkin muutti 
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työhön asennoitumista. Vaihtoehtoinen toimintatapa puolestaan oli, että urheilu-uran 

lopettamisen jälkeen oli nautittu vapaa-ajasta ja päädytty sattumien kautta töihin, jolloin 

urheilu-uran kautta saadulla markkina-arvolla kuten tunnettavuudella tuntui olevan 

merkitystä.  

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita, millaisille aloille entiset huippu-urheilijat olivat urheilu-

uransa jälkeen päätyneet. Yli puolet tutkittavista työskenteli nykyään liike-elämässä ja 

kaupallisella alalla, tähän ryhmään kuuluivat kaikki tutkimukseen osallistuneet 

jääkiekkoilijat. Urheilijoiden ja erityisesti jääkiekkoilijoiden päätyminen liike-elämään on 

todettu myös Vuolteen (2011, 22) tutkimuksessa, jossa neljäsosa entisistä jääkiekkoilijoista 

oli päätynyt liike-elämän työtehtäviin ja johtaviin asemiin. Seuraavaksi suosituin ala tässä 

tutkimuksessa oli liikunta-ala, tosin siihen liittyi usein muun alan työtä tai sitä tehtiin päätyön 

ohessa sivutoimisena. Muutamat tutkittavat työskentelivät kasvatus- tai sivistystyön aloilla, 

minkä lisäksi oli yksittäisiä it-alalla, oikeustieteen ja rakennusalalla toimivia. 

Huomionarvoista on myös, että kuudestatoista tutkittavasta neljä oli perustanut oman 

yrityksen, mikä puolestaan tukee Pekkalan (2011) havaintoa urheilijoiden soveltuvuudesta 

yrittäjyyteen. Näin ollen voitaneen todeta, että tutkimuksen tulokset urheilijoiden työelämään 

sijoittumisesta saavat tukea aiemmista tutkimuksista. 

Tutkimuksen kolmas ja neljäs tutkimuskysymys liittyi siihen, millaista hyötyä 

joukkueurheilu-urasta on ollut työelämään siirryttäessä sekä millaisia työelämään siirrettäviä 

taitoja tai osaamista urheilu on tuottanut. Työelämän kannalta merkittävimpinä anteina 

urheilijat pitivät laajaa sosiaalista verkostoa ja ihmissuhdetaitoja, joita joukkueurheilu tarjosi. 

Itse asiassa kaikki tutkittavat kuvasivat urheilu-uraa positiivisena ja opettavaisena. Tutkittavat 

selittävät urheilu-uran rakentaneen voimakkaasti heidän identiteettiään. Lisäksi he kuvasivat 

suurelta osin olevansa ihmisenä, urheilijana ja työntekijänä ihan samanlaisia. Kilpaurheiluun 

kuuluva suorituskyvyn parantaminen ja menestykseen pyrkiminen näytti tässä tutkimuksessa 

siirtyneen urheilijan toiselle uralle. Tutkittavat kuvasivat, että haluavat myös työntekijöinä 

kehittää omaa toimintaansa, mikä heijastelee nykyaikaisia työelämän tutkimuksia, joiden 

mukaan työn sisältöä ja työssä kehittymistä arvostetaan enemmän kuin ennen (Lehto 2009, 

142). 

Heinilän (2010, 45) mukaan kilpaurheilu valmentaa elämää varten ja opettaa käsittelemään 

häviämistä. Myös tässä tutkimuksessa korostuivat nämä elämän taidot. Urheilijat oppivat jo 

nuorena vastoinkäymisten kohtaamisen ja käsittelemisen pelitilanteissa. Lisäksi heidän 
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elämänkulkuun kuului erilaisia tilanteita ja valintoja lajin ohessa. Esimerkiksi 

joukkueurheilijan elämää rytmittävät sopimukset, joiden mukaan urheilijan elinympäristö 

määrittyy, ja se vaikuttaa myös muuhun elämään. Tähän liittyen tutkittavien välille syntyi 

eroja, sillä toiset tutkittavat tarttuivat herkemmin mahdollisuuksiin kuten ulkomaille lähtöihin 

tai sen hetkisen asuinympäristön koulutustarjonnan hyödyntämiseen. Krumboltzin (2009, 

135, 152) mukaan avoin suhtautuminen ja omien mielenkiinnon kohteiden mukaan toiminen 

on tärkeää nykyään, sillä elämä on muuttunut ennustamattomammaksi jolloin erilaisten 

vastaantulevien tilanteiden hyödyntäminen korostuu entistä enemmän. 

Tutkielman viitekehyksessä kuvattiin, miten huippu-urheilijaksi kasvetaan ja kuinka 

urheilijoiden urheilu-uran aikainen toiminta johtaa fyysisen kehityksen lisäksi psykologiseen 

kehittymiseen ja kasvuun. Tutkimuksen tuloksissa tutkittavat kuvailivat monipuolisesti 

urheilu-uran tuomaa osaamista sekä miten erilaiset urheilusta peräisin olevat taidot näkyvät 

heidän toiminnassaan työelämässä. Samalla kuitenkin suurin osa tutkittavista toi esille, että 

urheilu on ollut heidän ensimmäinen ura ja nykyinen työura on ikään kuin toinen ura. 

Tämänlainen urien eroittaminen saattaa selittää sitä, miksi urheilijoiden on ollut hankala 

hyödyntää urheilutaustaa työnhaussa. Mielestäni yksi tutkimuksen merkittävimmistä 

tuloksista on, että vaikka urheilijat tiedostavat oppineensa urheilu-uransa aikana erilaisia 

taitoja ja vahvistaneensa osaamistaan sekä saaneensa monipuolisia kokemuksia, heistä on 

haastavaa hyödyntää näitä työnhaussa. Näin ollen näyttäisi siltä, että urheilijat hyötyisivät 

erityisesti sellaisesta uraohjauksesta, jossa käsiteltäisiin heidän vahvuuksiaan ja osaamisen 

näkyväksi tekemistä esimerkiksi siirrettävien taitojen osalta. Myös McKnight ym. (2009, 68) 

ovat esittäneet, että urheilijat tarvitsivat siirrettävien taitojen opetusta, jotta he pystyisivät 

tunnistamaan ja ilmaisemaan urheilu-uralla kehittämiään siirrettäviä taitoja muissa 

konteksteissa. 

Tutkimukseni mukaan urheilu-urasta on kuitenkin ollut hyötyä työelämässä siten, että 

urheilu-uran sivutuotteena saadut sosiaaliset suhteet, tunnettavuus ja verkostoituminen ovat 

auttaneet yksilöä toisella työuralla. Tästä oli kuitenkin myös toisenlaisia ajatuksia, kun eräät 

tutkittavat pohtivat, että nykyinen työura ja siihen kuuluva verkostoituminen on alkanut 

ikätovereita myöhemmin, minkä takia urheilu-ura ei näytä niin hyvältä. Vastaavasti eräs 

tutkittava kertoi myös, että urheilu-uran päättyminen vaikutti negatiivisesti, kaveripiiriä 

kaventaen, hänen sosiaalisiin suhteisiinsa. Vuolteen (2001, 8, 30) tutkimuksessa onkin 

todettu, että jotkut urheilijat kokevat urheilu-uran lopettamisen jälkeen ”sosiaalisen 

kuoleman”, kun urheiluun liittyvät kaverit ja verkostot jäävät pois. 
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Eräs kiinnostava havainto oli myös, että tutkittavat urheilijat kuvaavat itseään ja urheilu-uran 

oppejaan hyvin samansuuntaisesti kuin yrittäjyyttä kuvataan kirjallisuudessa. Esimerkiksi 

Pekkala (2011, 64) on todennut Gibbinia lainaten, että yrittäjyyttä edistäviä tekijöitä ovat 

tavoitehakuisuus ja kunnianhimoinen toiminta, itseluottamus ja pystyvyysusko, sinnikkyys, 

itsenäisyys, korkea toimintaorientaatio, tekemisen kautta oppiminen, ahkeruus, päättäväisyys 

ja luovuus. Nämä kaikki elementit esiintyivät selvästi tutkimusaineistossa. Tässä 

tutkimuksessa korostui yrittäjäominaisuuksiin liittyvät vahva itsetunto ja -luottamus sekä 

tavoitteellinen toiminta. Vastaavasti yrittäjän taidoista ilmenivät vuorovaikutus- ja 

neuvottelutaidot, johdonmukaisuus, epävarmuuden sietäminen, johtaminen ja luovien 

ratkaisujen löytyminen.  

 

Jalka- ja koripalloilijoiden sekä jääkiekkoilijoiden elämänkulussa ja urheilu-uralta työelämän 

toiselle uralle siirtymisessä ei ollut merkittäviä eroja tämän tutkimuksen mukaan. 

Tutkimuksessa paljastui kuitenkin muutamia lajikohtaisia eroja. Urheilu-ura oli vienyt 

jääkiekkoilijat muita lajitaustaisia useammin ulkomaille, ja he toimivat jalka- ja 

koripallotaustaisia enemmän yrittäjinä. Lisäksi urheilijoiden lajit näkyivät koulutasoissa siten, 

että koripallotaustaisilla oli korkein koulutustaso ja jalkapallotaustaisilla matalin. Tutkittavien 

koulutustason erot olivat sikäli mielenkiintoisia, että aiemmat tutkimukset (esim. Metsä-

Tokila 2001, 292) eivät selitä niitä, koska tämän tutkimuksen mukaan urheilijoiden 

kisakauden ajankohta ja opintojen lukuvuoden päällekkäisyys ei ole vaikuttanut koulutuksen 

hankkimiseen. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan urheilu-uralla on ollut positiivinen vaikutus entisten 

urheilijoiden työelämään siirtymiseen, mutta tulee silti muistaa, että huippu-urheilutausta ei 

takaa menestystä urheilu-uran jälkeen. Urheilun kautta saadaan kuitenkin kokea suuria 

onnistumisen ja ilon tunteita, joihin urheilijoiden tulisi myös myöhemmässä elämässä ja 

työssään pyrkiä. Näin ollen ihmisten ja yhteisöjen tulisikin ottaa oppia mediassa esiintyneistä 

kohtalokkaista esimerkeistä ja pyrkiä entisestään kehittämään urheilijoiden kokonaisvaltaista 

elämänkulkua. 
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7.2 Urheilijoiden uraohjauksen kehittäminen 

 

Tutkimuksen käytännöllinen hyöty perustuu urheilijoiden uraohjauksen kehittämiseen ja 

urheilijoiden elämänkulun tukemiseen, koska tutkimuksessa tarkastellaan entisten huippu-

urheilijoiden urheilu- ja työuran siirtymiä. Urheilijoiden lisäksi tutkimus tarjoaa myös 

seuroille, lajiliitoille ja pelaajayhdistyksille kehittämisideoita, joiden avulla urheilutoimintaa 

voidaan parantaa urheilijan kannalta holistisemmaksi. 

 Urheilijoiden käsitys ohjauksen luonteesta ja sen mahdollisuuksista oli puutteellinen, 

minkä takia aiheen avaaminen olisi tärkeää, jotta urheilijoiden uraohjauksesta olisi 

hyötyä. Urheilijoiden uraohjauksessa tulisi käsitellä: 

 yksilön ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja mielekkään tulevaisuuden 

suunnittelua 

 erilaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla 

 urheilijoiden tulojen suunnittelua (verotus ja eläkeasiat) 

 urheilu-uran päättymiseen valmistautumista 

 urheilussa opittujen taitojen tunnistamista, ilmaisemista ja hyödyntämistä 

toisissa tilanteissa kuten työnhaussa 

 Urheilijoiden uraohjauksen antajilla tulisi olla sekä urheilun että opinto- ja 

työuraohjauksen asiantuntemusta, jotta he olisivat uskottavia ja asiantuntevia. 

 uraohjaajien ammatilliseen asiantuntijuuteen ja ymmärrykseen urheilua 

kohtaan tulee panostaa 

 yhteistyötä urheilun ja oppilaitosten sekä työpaikkojen välillä tulee lisätä 

 valmentajien tai agenttien mahdollisuus jakaa tietämystään urheilu-urasta ja 

antaa jonkinlaista uraohjausta esim. mentorointia 

 Urheilijoiden henkilökohtaisen kehityksen lisäksi selvisi, että uraohjauksesta voisi 

olla apua myös seuroille. 

 yksilön hyvinvointi, terveet elämäntavat ja aktiivisuus välittyvät myös 

urheiluun 

 Urheilijoiden uraohjauksen vähimmäistavoitteiden määritteleminen, jotta eri lajit ja 

seurat olisivat yhdenvertaisia urheilijoiden uraohjauksen laadun ja saatavuuden 

suhteen. 
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7.3 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusideoita 

 

Tässä luvussa arvioin tutkielmaani, valitsemiani tutkimusmenetelmiä ja tulosten 

luotettavuutta sekä esitän jatkotutkimusehdotuksia. Urheilu-uralta työelämän toiselle uralle 

siirtymisen tarkasteleminen on varmasti laajempi ja monipuolisempi ilmiö, kuin mitä tässä 

tutkimuksessa ja näillä metodeilla todettiin. Tutkimuksen tekemiseen kuuluu kuitenkin 

olennaisena osana tutkimusongelman ja sen mukaisen kohdejoukon rajaus ja rajauksen 

mukanaan tuomien rajoitteiden tiedostaminen. Tämän vuoksi tutkimustulosten 

yleistettävyyteen liittyen on todettava, että siinä on rajoituksensa. Tutkimuksen kohteena on 

ollut suhteellisen pieni 16 henkilön joukko, jota on paikoin tarkasteltu vielä rajatuimmissa 

viiden-kuuden urheilijan lajiperustaisissa ryhmissä. Tutkittavien lukumäärä osoittautui 

kuitenkin riittäväksi, sillä tutkimustulokset olivat varsin yhdenmukaisia ja aiemmat 

tutkimustulokset antoivat samansuuntaisia tuloksia. 

Tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella entisten huippu-urheilijoiden jääkiekkoilijoiden, 

jalka- ja koripalloilijoiden kokemuksia uraohjauksesta ja työelämään siirtymisestä. 

Työelämään siirtymisen lisäksi huomion kohteena oli millainen koulutus heillä oli ja 

erityisesti minkälaisille aloille he olivat päätyneet. Lisäksi tarkasteltiin millaista hyötyä 

urheilu-urasta on ollut työelämässä sekä millaisia työelämään siirrettäviä taitoja tai osaamista 

urheilu on tuottanut. Mielestäni tutkielmassani onnistuttiin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 

ja tulokset olivat monipuolisia. Tästä huolimatta tulee muistaa, että tulokset kertovat asioiden 

tilasta nimenomaan tutkimuksen kohteena olleiden osalta. 

Tutkimusprosessin aikana olen huomannut, että tutkimuksen tekeminen on samaan aikaan 

haastavaa ja palkitsevaa. Tutkimuksen tekijällä on suuri vastuu tutkimuksen jokaisessa 

vaiheessa, sillä jokaiseen vaiheeseen on liittynyt valintoja, jotka vaikuttavat tutkimuksen 

myöhempiin vaiheisiin. Tutkimusaiheen keksiminen oli kuitenkin vaivatonta, sillä ehdotus 

tuli 2URAA -hankkeelta, ja aiheenvalinta oli siksi helppo. Sen sijaan tutkimusaiheen 

rajaaminen oli haastavampaa, koska kyseessä on hyvin vähän tutkittu aihe. Lopullinen valinta 

on mielestäni onnistunut, koska aihe kiinnosti minua ja siitä tarvittiin tietoa. Tutkimusta 

tehdessäni olen oppinut paljon ja kokenut haastavia hetkiä, mutta olen tyytyväinen 

tutkimukseeni ja sen tuloksiin. Lisäksi uskon, että tutkimuksestani on hyötyä urheilijoiden 

elämänkulun ohjaamisessa ja urheilijoiden uraohjauksen kehittämisessä. 
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Tämä tutkielma on jatkoa kandidaatintutkielmalleni ja tutkielmia on tehty yhteistyössä niin 

urheiluakatemian kuin toisen opiskelijan kanssa, jonka kanssa keräsimme ja analysoimme 

samaa aineistoa. Tämän vuoksi pohdin myös sitä, miten yhteistyö on vaikuttanut tutkielmani 

tekemiseen ja tuloksiin. Urheiluakatemian rooli korostui tutkielmien alkutaipaleella, jolloin 

hahmoteltiin tutkielmien ideaa ja sovittiin toteutustavasta. Tämän jälkeen seurannut 

tutkimusjoukon valinta tapahtui pelaajayhdistysten toimesta meidän määrittelemiemme 

kriteerien pohjalta. Näin ollen on mahdollista, että tutkimusjoukon valinnassa on tapahtunut 

asetettujen kriteeriemme lisäksi jonkinlaista valikoitumista. 

Tutkimusmenetelmien valinta oli niin ikään vaivatonta, sillä urheilijan elämänkulun 

tutkiminen on luontevinta tehdä laadullisin menetelmin. Tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu ja 

haastattelukysymyksistä tehtiin avoimia, jotta tutkittavat saisivat kertoa mahdollisimman 

vapaasti näkemyksiään. Toisaalta huomioitiin, että kyseessä on suhteellisen suuri 

tutkimusjoukko ja aineistosta haluttiin laadukas, minkä vuoksi tehtiin suhteellisen tarkka 

haastattelurunko. Haastattelurunko tehtiin yhteistyössä niin urheiluakatemian ja yliopiston 

kanssa, koska tutkimusaineistolla oli useita käyttäjiä. Mielestäni haastattelurunko sopii hyvin 

tutkimuskysymyksiini, jonka vuoksi sitä voidaan pitää onnistuneena. Toisaalta 

haastattelurungossa näkyy se, että se ei vastaa vain tämän tutkimuksen tarpeisiin ja joidenkin 

asioiden käsitteleminen olisi ollut tämän työn kannalta sujuvampaa toisin. Esimerkiksi 

haastattelurungossa eroteltiin aika voimakkaasti urheilu- ja työuran eri vaiheita, jolloin 

yksilön elämänkulunvaiheet eivät aina edenneet luonnollisesti tai aikajärjestyksessä.  

Tutkimuksen validiteetin osalta eli sen, millä tavalla tulokset vastaavat tosiasioiden tilaa 

todellisuudessa, on todettava, että tulokset kertovat asioiden tilasta nimenomaan tutkimuksen 

kohteena olleiden osalta.  Vaikka tutkimustulokset saavat tukea aiemmista tutkimuksista, on 

syytä pohtia tutkimusjoukon oikeellisuutta, edustavuutta ja tietynlaista valikoitumista, koska 

tutkittavien valinta on tapahtunut lajiliittojen toimesta. Tämän vuoksi tuloksista ei voida 

tehdä laajoja yleistyksiä vaan huomio on ennemminkin yksilöllisissä kokemuksissa. 

Tutkimuksen reliabiliteettiin eli luotettavuuteen ja varmuuteen pyrittiin vaikuttamaan muun 

muassa huolellisella suunnittelulla sekä mahdollisimman vähäisillä satunnaisilla tekijöillä. 

Tutkielmien aineistonkeruuvaiheessa tehtiin työnjakoa, jonka seurauksena me molemmat 

opiskelijat teimme haastatteluja ja kirjoitimme litteraatioita, mutta emme osallistuneet 

samoihin haastattelutilanteisiin. Tutkimuksen uskottavuuteen on niin ikään pyritty 
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perusteellisella haastattelulla, minkä lisäksi kiinnitettiin huomiota tutkimuksen tulosten 

paikkaansa pitävyyteen ja siihen ettei konteksti vaikuta tai vastaajien tai tutkijan omat 

intressit välity tuloksiin. Tämän vuoksi olemme analyysivaiheessa pohtineet toisen 

opiskelijan kanssa yhdessä haasteellisia kohtia ja varmistaneet tulkintojen pääpiirteet, koska 

litteraation tulkinta ei ole aina yksiselitteistä, minkä vuoksi haastattelun tekijän kommenttien 

kuuleminen oli tärkeää. Toisen opiskelijan kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta voin 

sanoa tehneeni aina alustavat tulkinnat itsenäisesti. Huomionarvoista on myös, ettei meidän 

tulkinnoissamme ilmennyt ristiriitaisuuksia, mikä kertoo myös tutkimuksen luotettavuudesta. 

Tutkimusaiheen kirjallisuuteen perehtyminen oli aika työlästä, sillä aiheesta oli haastavaa 

löytää tutkittua tietoa. Toisaalta kirjallisuuden ja lähteiden etsiminen sekä rajaaminen oli nyt 

helpompaa, kun aiheeseen oli tutustunut jo aiemmassa tutkielmassa. Tästä huolimatta 

haasteita aiheutti huippu-urheilijoiden tutkimattomuus Suomessa, minkä vuoksi olen suurelta 

osin joutunut käyttämään kansainvälisiä lähteitä, jotka eivät välttämättä sovellu parhaalla 

mahdollisella tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän vastapainoksi olen pyrkinyt 

hyödyntämään erilaisia suomalaisia julkaisuja, jotka sopivat kulttuurisesti paremmin ja 

antavat siten tukea tutkimukselleni. Kokonaisuudessaan olen kuitenkin tyytyväinen 

valitsemiini lähteisiin, teoriaan ja eettisiin näkökulmiin, sillä niiden avulla saan esiteltyä 

oleelliset asiat tutkimuksen aiheesta. Lisäksi tutkielman viitekehys ja tutkielman tulosten anti 

vastaavat hyvin toisiaan, mikä kertoo tutkimuksen vahvistuvuudesta.  

Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita olisi useita. Tutkimusta tehdessäni huomasin, miten 

vähän suomalaisia huippu-urheilijoita on tutkittu elämänkulun näkökulmasta, minkä vuoksi 

aiheesta tarvittaisiin kokonaisuudessaan tietoa. Urheilulajien välisistä lajikulttuureista ei ole 

vertailukelpoista tietoa, minkä takia olisi tarpeen tutkia lajien erityispiirteitä ja miten 

lajitausta mahdollisesti vaikuttaa yksilön elämänkulkuun. Tasapuolisuuden nimissä olisi 

myös ihanteellista tutkia naispuolisia urheilijoita niin yksilö- kuin joukkuelajin osalta, sillä 

mies- ja naisurheilijoiden ominaisuuksissa on eroja. Lisäksi naisten joukkueurheilun asema 

eroaa aika lailla miesten vastaavasta Suomessa, sillä naisurheilijoiden saamat palkkiot ovat 

usein nimellisiä, ja naisjoukkueurheilun medianäkyvyys on huomattavasti niukempaa. 

  

Joukkueurheilijoihin verrattuna olisi myös paikallaan tutkia yksilölajitaustaisten huippu-

urheilijoiden elämänkulkua, urheilu- ja työuraa sekä erityisesti urheilu-uralta työelämään 

siirrettävien taitojen osalta. Yksilöurheilussa korostuu itsenäisyys verrattuna joukkuelajeihin, 
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minkä vuoksi voitaisiin olettaa, että urheilu-uralta työelämään siirrettävät taidot ovat erilaisia. 

Myös akateemisesti koulutettujen huippu-urheilijoiden ryhmää olisi mielenkiintoista 

tarkastella, sillä heidän kohdallaan substanssiosaaminen ei korostu yhtä voimakkaasti kuin 

ammatillisesti koulutetuilla, minkä vuoksi heidän huippu-urheilutaustansa voi vaikuttaa 

ammatillisesti koulutettuja henkilöitä enemmän. Oikeastaan urheilijoiden työelämään 

sijoittumista olisi kaikin puolin mielenkiintoista tutkia, sillä tällä hetkellä aiheesta ei löydy 

tietoa. Esimerkiksi minkälaisia koulutuksia entisillä huippu-urheilijoilla on ja millaisiin 

työtehtäviin he ovat päätyneet, voisi auttaa nuoria urheilijoita ja urheilun toimijoita 

urheilijoiden uraohjauksen kehittämisen suhteen. 
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LIITTEET 

 

Liite1. Haastattelurunko 

Teemat:   

1. Urheilu-uran alku  

2. Huippuvaihe  

3. Päätös-/Lopetusvaihe  

4. Työelämä  

 

Kertoisitko itsestäsi: nimi, ikä, laji, koulutustaso, ammatti/työnkuva  

 

Teema I  

- Kerro urheilu-urasi alkuvaiheista.  

o Miksi/Miten päädyit juuri tähän lajiin?  

- Kuvaile miten urheiluharrastuksesi muuttui tavoitteellisemmaksi sekä siihen mahdollisesti 

liittynyttä päätöksentekoa.  

o Oliko jokin tietty hetki, jolloin koit, että harrastus muuttui ammatiksi?  

o Oliko urheilu huippuvaiheessa ammatti? Jos kyllä/ei, miksi?  

o Tukiverkosto?  

- Huomioitiinko urheilu-ura opinto-ohjauksessa eri kouluasteilla?  

o Jos ei huomioitu, niin mitä olisi toivonut? Kerro esimerkkejä.  

o Jos huomioitiin, niin miten? Kerro esimerkkejä.  

- Kerro, onko urheilu vaikuttanut koulutusvalintoihisi? Ja opiskeluun ylipäänsä.  

o Miten?  

 

Teema II  

- Mikä on ylipäänsä mahdollistanut urheilu-uran omalla kohdallasi?  

- Millaisia valintoja tai kompromisseja olet joutunut urheilu-urasi aikana tekemään?  

o Millä ulkopuolisilla tekijöillä on ollut vaikutusta urheilu-uraasi?  

- Millainen on ollut polkusi huippu-urheilijaksi ja mitä vaiheita siinä on ollut?  

o Kertoisitko mahdollisimman tarkasti urheilu-urasi tasoista ja pituudesta.  

- Miten kuvailisit itseäsi urheilijana?  
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- Mikä sinua motivoi urheilemaan?  

- Onko motivaatiosi urheiluun muuttunut? Miten?  

- Onko huipulla oleminen opettanut sinulle jotakin, mitä?  

- Oletko joutunut kohtaamaan takaiskuja?  

o Mitä, kerro millaisia.  

- Oletko harkinnut urheilu-uran lopettamista?  

o Jos harkinnut, missä tilanteessa/syystä?  

o Miksi päätit jatkaa?  

- Olisitko tehnyt/tekisitkö urheilu-urallasi jotain toisin?  

o Mitä? Kerro miksi.  

 

Teema III  

- Kerro urheilu-urasi päätösvaiheesta ja siihen johtaneita syitä.  

- Mitä teit urheilu-uran lopettamisen jälkeen?  

- Oletko pohtinut mitä urheilu-uran lopettamisen jälkeen tapahtuu?  

- Oletko saanut urheilu-urasi aikana uraohjausta?  

(Uraohjaus= urheilun lisäksi muuta ohjausta työ/opiskelukuvioihin)  

o Millaista? Keneltä?  

o Koetko ohjauksen olleen riittävää?  

o Jos kyllä -> miksi?  

o Jos ei -> mitä olisi tarvinnut lisää?  

o Tiedätkö mitä uraohjaus on?  

- Oletko tällä hetkellä jonkun oppilaitoksen kirjoilla?  

o Jos olet, niin missä ja kertoisitko opiskelupäätöksestä ja opintojen 

etenemisestäsi?  

- Millaisia ajatuksia sinulla on (jatko) kouluttautumisesta?  

- Kuvaile tämänhetkistä työurasi tilannetta.  

 

Teema IIII  

- Työskentelitkö urheilu-uran ohella? Kerro esimerkkejä.  

- Kerro millainen suhde urheilu- ja työuralla on ollut elämässäsi.  

o Koetko, että sinulla on useampi ura? Miksi/ miksi ei?  

o Oletko tietoisesti yhdistänyt urat?  
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o Näetkö urissa yhtymäkohtia?  

o Tukevatko urheilu- ja työura toinen toisiaan?  

o Ovatko urat haitanneet toisiaan? Kerro miten.  

o Onko urien painotus jossain vaiheessa urien muuttunut? Miksi? Miten? Onko 

jompikumpi ollut hallitsevampi?  

- Näkyykö urheilutausta nykyisessä työssäsi?  

o Kerro, miten?  

- Oletko hyötynyt urheilu-urasta? Miten?  

- Millaista hyötyä urheilu-urasta voi olla/on ollut työllistymisessä ja työelämässä?  

- Mitä asioita ja millaisia taitoja olet oppinut urheilu-urasta?  

o Oletko hyödyntänyt näitä opiskelu tai työelämässä?  

o Miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa ja työelämässä?  

- Millaisena työntekijänä kuvailisit itseäsi ?  

- Haluaisitko vielä sanoa/kysyä jotain tai korjata aiemmin sanomaasi?  

 

Kiitos haastattelusta! 
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