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1. Suomalainen urheilijan kaksoisuramalli
Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään
tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelu- tai muun työuransa. Tätä
ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja
jatkuu aina huippu-urheilu–uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Mallissa on erotettu
neljä vaihetta; yläkoulu, toinen aste, huippuvaihe ja urasiirtymä. Kaikissa vaiheissa urheilija
ja hänen lähipiirinsä kaipaa tukea suomalaiselta urheilujärjestelmältä, tukea löytää
urheiluakatemioista, valmennuskeskuksista, Olympiakomiteasta tai urheiluoppilaitoksista.
Tässä luvussa on kuvattu suomalaista kaksoisurajärjestelmää tarkemmin.

kuvio 1. Suomalainen urheilijoiden kaksoisuramalli (Olympiakomitea, 2019)

1.1 Yläkouluvaihe
Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman
tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan
omassa arjessaan. Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä
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toisen asteen opintoihin. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden
toimijoiden tavoitteena on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä kautta
kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi.
Useassa urheilulajissa yläkouluiässä alkavat panostuksen vuodet ja harjoittelun ja
kilpailemisen määrä usein kasvaa. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja
muiden toimijoiden tehtävänä on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä
kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi.
Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy
huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista
liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi
harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.
Toiminnan lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet ja tavoitteena on
nuoren urheilija hyvä päivä.
Kansallisen mallin mukaisen yläkoulutoiminnan tehtävänä on edistää urheilevan oppilaan
kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea
nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Suomen Olympiakomitean
Urheiluakatemiaohjelma koordinoi valtakunnallista yläkoulutoimintaa. Toimintaa ohjaamaan
on rakennettu yhteiset toimintamallit ja ohjeistot sekä sisältösuositukset.
Yläkoulutoiminnassa on eri malleja, jotka on kuvattu lähemmin kuvioon 2. Verkostoon
kuuluva urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen koulu tai liikuntalähikoulu tukee urheilijan
kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä
kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.
Yläkoululeirimallissa urheiluopisto ja lajiliitto tarjoavat urheilijoille leirityskokonaisuuden, joka
tarjoaa eväitä arkeen myös leirien välisenä aikana. Yläkoululeiritys on erityisen soveltuva
nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu edellä
mainittuun verkostoon. Mahdollista on myös se, että urheilijan arjessa yhdistyvät leiritys- ja
koulumallit.
Yläkoulu- ja leirimalleissa toimintaa ohjaa olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman
asiantuntijaryhmän keväällä 2016 määrittelemät urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset.
Suositukset pohjautuvat urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja
taustamateriaaleina on käytetty myös opetussuunnitelmaa ja Lasten ja nuorten hyvä
harjoittelu -kirjaa. Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:
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1) monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
2) psyykkiset taidot ja elämäntaidot
3) lajivalmentautuminen
Syksyllä 2017 alkoi kolmivuotinen urheiluyläkoulukokeilu Olympiakomitean koordinoimana.
Vuosina 2017–2020 urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 eri kunnasta.
Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan
malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen
ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat
toimintamalleja, joissa on tavoitteena mahdollistaa kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia
monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa. Rakenteilla olevassa mallissa urheileva oppilas
harjoittelee ja valmistautuu urheilijan uralle sekä samalla hankkii itselleen valmiudet
haluamiinsa jatko-opiskeluihin siten, että kummatkin tavoitteet toteutuvat mahdollisimman
optimaalisesti. Päämääränä on vakiinnuttaa urheiluyläkoulutoiminta osaksi suomalaista
kaksoisuramallia. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen, kuntien, urheiluakatemioiden,
lajiliittojen sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää malleja,
joiden avulla helpotetaan tavoitteellisen koulukäynnin ja urheilemisen menestyksellistä
yhdistämistä.

kuvio 2. Yläkoulumalli (Olympiakomitea, 2019)
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1.2 Toinen aste
Toisella asteella urheiluoppilaitokset mahdollistavat opiskelun yhdistämisen tavoitteelliseen
valmentautumiseen. Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat
kansallista huippua, kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan.
Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan
huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset. Suomalaisen kilpa- ja huippuurheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.
Toisen asteen virallisia urheiluoppilaitoksia on Suomessa 30, joista 15 on urheilulukioita ja 15
ammatillisia oppilaitoksia. Näiden tehtävänä on tarjota urheilusta motivoituneille nuorille
ympäristö, jossa opiskelu on mahdollista yhdistää tavoitteelliseen valmentautumiseen.
Urheiluoppilaitoksissa opiskelevat nuoret saavat urheilemisestaan opintosuorituksia ja
urheilemiselle on varattu lukujärjestyksessä aikaa.
Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi maassa toimii useampia yksittäisiä urheilumyönteisiä
oppilaitoksia, joissa urheilijoiden ponnisteluja tuetaan, mutta niillä ei ole kuitenkaan virallista
urheiluoppilaitosstatusta. Näillä oppilaitoksilla ei ole urheiluvalmennuksen valtakunnallista
erityistehtävää, vaan urheiluvalmennus on järjestetty koulun ylläpitäjän omalla päätöksellä.
Ammatillinen- ja lukiokoulutus antavat jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle eli
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi toiseen asteen tutkinto on mahdollista
suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu voidaan kokonaan räätälöidä urheilevan
opiskelijan tarpeiden mukaan.
Puolustusvoimien urheilukoulu on myös mukana tämän vaiheen mallissa. Puolustusvoimien
urheilukoulun tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin.
Sotilaskoulutuksen lisäksi urheilukoulu mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden
valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana. Puolustusvoimien urheilukoulu sijaitsee
Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä. Kainuun prikaatissa Kajaanissa koulutetaan
talvilajeista ampumahiihto, hiihtosuunnistus, lumilautailu, maastohiihto, mäkihyppy ja
yhdistetyn hiihto.
Puolustusvoimien urheilukoulun urheiluvalmennuksen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää
urheilijaa kokonaisvaltaisesti mahdollistaen eteneminen kansainväliselle huipulle.
Urheilukoulu on osa suomalaista huippu-urheilun valmennusjärjestelmää.
Päivittäisvalmennus toteutetaan yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Vuokatti-
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Ruka Urheiluakatemian kanssa. Urheilukoulu tekee yhteistyötä myös Olympiakomitean,
lajiliittojen, seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa parhaiden yksilöllisten
ratkaisuiden löytämiseksi. Urheilukouluun päästäkseen urheilijan tulee edustaa
urheilulajissaan ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua, ja urheilulajin tulee olla
Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu. Urheilukoulun
laji- ja urheilijavalinnat tehdään eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä soveltuvuustestien
tulosten perusteella.

kuvio 3. Kaksoisuramalli toisella asteella (Olympiakomitea, 2019)
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1.3 Huippuvaihe
Huippuvaiheessa kaksoisuralla tuetaan urheilutuloksen tekemistä. Toisen asteen jälkeen
urheilijat voivat tehdä omaa kaksoisuraansa hyvinkin monella tavalla. Jollekin urheilu
näyttäytyy ensimmäisenä ammattina, toiset yhdistävät urheilun ja opiskelun tai urheilun ja
muun työn. Osa urheilijoista saavuttaa parhaan mahdollisen urheilutuloksen keskittymällä
ainoastaan urheiluun, kun taas osalle urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun
työn yhdistäminen tukee parhaan tuloksen tekemistä. Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa
eri kaksoisuramalleja urheilun vaatimusten ja elämäntilanteen mukaan.
Urheilua ensimmäisenä ammattinaan toteuttaville urheilijoille on tärkeä olla uran ajan
kiinnittyneinä urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoon. Urheiluakatemiat,
valmennuskeskukset ja Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijat tukevat urheilijoita
aktiiviuran ohessa ja siirtymävaiheessa kohti seuraavaa uraa. Urheilu ensimmäisenä
ammattina tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija keskittyy täysipäiväisesti urheiluun. Vaiheen
tulisi sisältää koulutus- ja elämänurasuunnitelman, joka valmistaa huippu-urheilun jälkeiseen
uraan.
Urheilun ja opiskelun yhdistäminen voi tarkoittaa opiskelua avoimessa korkeakoulussa,
räätälöityjä ratkaisuja ammatillisissa oppilaitoksissa tai tutkinto-opiskelua korkeakoulussa.
Tutkinto-opiskelijana urheilijan tulee rohkeasti rytmittää opiskelua urheilun ehdoilla, mikä voi
tarkoittaa myös taukoja opiskelusta. Eri oppilaitoksilta löytyy myös erityisesti urheilijoille
suunnattuja oppisisältöjä ja joustavuutta opintojen suunnitteluun. Urheilijoiden on tärkeää
tehdä henkilökohtainen suunnitelma, jonka avulla urheilun ja opiskelun yhdistämistä
mietitään yksilöllisesti.
Muussa työssä käymiselle voi olla taloudellisia tarpeita, mutta se voi myös tasapainottaa
urheilijan elämää ja tukea urheilun tuloksen tekoa. Muun työn tekeminen urheilun ehdoilla
edellyttää työnantajalta joustavuutta työajoissa ja viikoittaisissa työtunneissa.

1.4 Urasiirtymä
Urasiirtymä tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija lopettaa tavoitteellisen huippu-urheilun ja siirtyy
seuraavaan uravaiheeseen. Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen kehittämiseen ja
urheilusta opitut taidot ovat hyödynnettävissä tulevissa opinnoissa ja työelämässä. Menestys
niin urheilussa kuin työelämässäkin vaatii muun muassa vahvaa sitoutumista, tiimityötaitoja,
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energisyyttä ja paineensietokykyä. Kilpa- ja huippu-urheilijoiden urasuunnitteluun ja
kouluttautumiseen urheilu-uran aikana on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota.
Huippu-urheilujärjestelmä haluaa kantaa vastuuta urheilijasta kokonaisvaltaisesti ja edistää
urheilijoiden kouluttautumista ja työllistymistä urheilu-uran aikana ja sen jälkeen. Suomessa
huippu-urheilijoiden kouluttautumisen ja urasuunnittelun valtakunnallisesta koordinaatiosta ja
kehittämistyöstä vastaa Suomen Olympiakomitea yhteistyössä urheiluakatemioiden, muiden
urheilujärjestöjen, oppilaitosten, opetusministeriön ja Opetushallituksen sekä urheilijoiden ja
valmentajien kanssa.
Urheilijoiden sekä myös valmentajien työllistymistä ja urasuunnittelua tuetaan
Olympiakomitean ja Adecco Finland Oy:n yhteisen Huippu-urheilijoiden Uraohjelman (Athlete
Career Program, ACP) kautta. Ohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti huippuurheiluyksikön tukiurheilijat ja valmentajat. Vuonna 2004 käynnistetyn ohjelman
tarkoituksena on tukea huippu-urheilijoiden ja valmentajien urasuunnittelua sekä auttaa heitä
sijoittumaan työelämään. Ohjelma sisältää henkilökohtaista työnhakuohjausta,
ominaisuuksien kartoitusta ja uravalmennusta sekä ns. uraseminaareja, joissa käsitellään
urheilijan työnhakuun, työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyviä aiheita ja annetaan
käytännön työkaluja ja toimintamalleja. Keskeisellä sijalla ovat suunnitelmien laatiminen,
omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden analysointi sekä opastus työnhakuprosessissa.
Urheilu-uralta työelämään siirtyminen saattaa olla Adecco Oy:n mukaan ongelmallista muun
muassa seuraavista syistä:
1) Urheilija ei tunnista urheilun kautta hankkimaansa osaamista työssä sovellettavaksi
osaamiseksi
2) Urheilun ulkopuolinen työkokemus puuttuu
3) Urheilijoilla ei ole kokemusta työnhausta ja työmarkkinoiden todellisuudesta
4) Työmarkkinoiden näkökulmasta urheilijat ovat ensimmäisen vakituisen työpaikan
hakijoiksi usein liian "iäkkäitä"
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2. Tutkimustietoa
Kaksoisura-asioita on tutkittu jonkin verran sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tässä
luvussa on käsitelty johtavan kansallisen sekä eurooppalaisen kaksoisuratutkimuksen
tuloksia.

2.1 Kansallisia tutkimustuloksia
Vuonna 2015 alkoi Jyväskylän yliopistossa psykologian laitoksen alla useamman vuoden
kestänyt tutkimusprojekti ”Voitto Pitkällä Tähtäimellä” (”Winning in the Long Run”).
Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia Suomen urheilulukioissa opiskelevien urheilijoiden
urakehityksen riski- ja suojaavia tekijöitä. Urheilijaopiskelijoiden kykyä yhdistää opiskelu ja
urheilu tutkittiin opiskelu- ja urheilumotivaation, identiteetin, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden
urasuuntautumisen kannalta. Tämän lisäksi tutkittiin myös sukupuolen, urheilulajin sekä
valmentajien ja vanhempien merkitystä näissä kehityskuluissa.
Motivaatiota tutkittaessa huomattiin, että noin puolet lukio-ikäisistä urheilijoista oli
motivoitunut sekä opiskeluun että urheiluun heti lukion alusta lähtien, kun taas kolmasosa oli
motivoitunut pääosin urheiluun. Molempien osa-alueiden arvostus oli erittäin vakaata koko
kahden vuoden tutkimusjakson ajan ja sen perusteella pystyttiin ennakoimaan opiskelijoiden
tulevaisuuden koulutus- ja urheilutavoitteita. Koska arvostukset näyttävät muokkautuvan mitä
ilmeisimmin jo ennen lukiota, eri sosiaalisten toimijoiden, kuten vanhempien, valmentajien ja
ystävien rooli arvostusasenteiden ja sitä kautta myös motivaation muodostumiseen tulee
huomata. Toinen keskeinen tulos oli se, että urheiluun liittyvän motivaation taso sellaisten
urheilijoiden kesken, jotka olivat motivoituneita sekä opiskeluun että urheiluun, ja niiden,
jotka olivat pääosin motivoituneita vain urheiluun, oli hyvin samanlainen. Motivoituneisuus
koulunkäyntiin ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että motivaatio urheiluun olisi heikompi.
Identiteettiprofiileja tutkittaessa tunnistettiin kolmenlaisia identiteettiprofiileja: vahva urheilijaja opiskelijaidentiteetti, hajanainen identiteetti ja urheiluorientoitunut identiteetti.
Identiteettiprofiilien välillä havaittiin sukupuolieroja, sillä niin urheiluorientoitunut kuin
hajanainen identiteettiprofiili olivat tyypillisempiä miehille kuin naisille, kun taas vahva
urheilija- ja opiskelijaidentiteetti oli tyypillisempi naisille. Lisäksi, mitä heikompi oli nuoren
koulumenestys, sitä todennäköisemmin hänen identiteettinään näkyi urheiluorientoitunut.
Tutkimustulokset osoittavat myös, että urheilulukiolaiset priorisoivat urheilun ensisijaisena
uraidentiteettinään, mutta kuitenkin niin, että suurella osalla urheilijoista identiteetti ei
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rajoittunut pelkästään urheilutavoitteiden piiriin. Moni esihuippu-urheilija kehittääkin
identiteettejä ja löytää kiinnostuksenkohteita myös urheilun ulkopuolelta.
Tutkimuksessa tutkittiin myös nuorten urheilijoiden uupumus-ilmiöitä niin opiskeluihin, kuin
urheiluun liittyen. Huomattiin, että urheilulukiolaisilla urheilu- ja koulu-uupumuksen oireet
lisääntyivät ajan mittaan, ja kouluun liittyvä väsymys siirtyi ajan myötä urheiluun. Huomattiin
myös, että urheilijoiden omat, tai lähipiirin asettamat korkeat odotukset liittyivät
vähäisempään uupumukseen omalla osa-alueellaan (esim. koulussa), mutta korkeampaan
uupumukseen toisella osa-alueella. Eli esimerkiksi kouluun liittyvät korkeat odotukset olivat
yhteydessä korkeampaan uupumiseen urheilussa ja päinvastoin. Vanhemman lämpimyys
toimi puskurina koulu-uupumusta vastaan, mutta vain jos vanhempi ei ollut
vanhemmuustyyliltään samanaikaisesti psykologisesti kontrolloiva (esim. syyllistävä).
Vanhempien tiedon lisääminen hyödyllisistä ja haitallisista tavoista olla osana urheilijan
elämää voidaankin tutkimustulosten valossa nähdä tärkeänä.
Nuorten urheilijoiden tulevaisuuden suunnitelmille tunnusomaista tutkimuksen mukaan
näyttäisi olevan lyhyt aikaväli kauaskantoisten suunnitelmien sijaan. Yksi keskeisimmistä
käytännön suosituksista tuloksiin pohjautuen on erilaisten interventiotyökalujen kehittäminen
urheilijaopiskelijoiden auttamiseksi tulevaisuuskuvan rakentamisessa.
Valmentajan roolia, uskomuksia, asenteita ja käytäntöjä urheilijoiden kaksoisuraan liittyen
tutkittaessa havaittiin, että valmentajat hyötyisivät kaksoisuraan liittyvän tiedon ja pohdinnan
lisäämisestä osaksi valmentajakoulutusta, koska tällä hetkellä valmentajilta puuttuu tieto siitä
miten kaksoisuran haasteisiin voitaisiin tarttua käytännössä. Valmentajat tuntuivat
korostavan sitä, että urheilijat tarvitsevat koulutuksen, mutta he eivät pystyneet antamaan
montaa esimerkkiä siitä, miten he tukivat urheilijoiden kaksoisuraa käytännössä.
Valmentajien on varsin tärkeää miettiä sitä, miten he itse suhtautuvat kaksoisuraan ja kuinka
he viestivät asiasta urheilijalle. Onko koulutus vain varasuunnitelma, vai onko se oleellinen
asia myös ihmisenä kehittymisen, identiteetin, sekä omien kykyjen ja kiinnostusten kohteiden
löytämisen kannalta?
Tutkimuksen mukaan valmentajien luoman motivaatioilmaston tiedetään olevan kaikkein
tärkein urheilijan urheilukokemukseen vaikuttava tekijä. Oppimiseen kannustava, urheilijan
omat ajatukset huomioiva ja jokaisesta urheilijasta ihmisenä välittävä ympäristö vaikuttaa
positiivisesti urheilijan motivaatioon, sitoutumiseen ja hyvinvointiin. Valmentajien tulisi
kiinnittää huomiota valmennustyyliinsä ja pyrkiä luomaan motivaatioilmastoja, joissa urheilijat
on huomioitu kokonaisvaltaisesti, urheilun ja opiskelun tasapainoa edistäen.
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Kokonaisvaltainen huomiointi tarkoittaa sitä, että urheilijasta ollaan kiinnostuneita
kokonaisena ihmisenä, esimerkiksi hänen kulumisistaan ja mielenkiinnonkohteistaan urheilun
ulkopuolella. Luomalla tehtäväsuuntautunutta, autonomiaa tukevaa sekä sosiaalista
yhteenkuuluvuutta edistävää ilmapiiriä, valmentaja mitä todennäköisimmin varmistaa
urheilijan menestyksen urheilukenttien lisäksi myös koulun penkillä.
Kaiken kaikkiaan ”Winning in the Long Run” tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että
koulu ja urheilu ovat monisyisesti sidoksissa toisiinsa nuorten urheilijoiden elämässä, ja että
kestävän kaksoisuran rakentamiseksi lahjakkaat urheilijat tarvitsevat tietynlaista tukea
kotona, koulussa ja urheilu konteksteissa. Tutkimusraportissa mainittu esimerkki tuesta voisi
olla urheilulukiolaisten auttaminen suoritustavoitteiden sijaan oman taidon kehittämiseen ja
oppimiseen tähtäävien tavoitteiden luomisessa ja asettamisessa. Tällaisia tavoitteita, jotka
tukevat oppimista ja hyvinvointia, tulisi asettaa niin koulussa kuin urheilussa. Tulevaisuuden
uranäkymiä laajentaisi eri kiinnostuksenkohteiden tutkimiseen rohkaisu. Tutkijoiden mielestä
kansallisen urheilupolitiikan tulisi tukea urheilijoiden kaksoisuran kehitystä mahdollisesti jo
ennen lukiota perusopetuksessa, sillä urheilijaopiskelijat tarvitsevat tukea hyvinvoinnilleen
siirtymässään lukio-opintoihin. Tämän lisäksi urheilijaopiskelijoiden koulussa kokeman
stressin eri tasot tulisi ottaa huomioon. Lisäksi koulujen, urheiluseurojen, valmentajien sekä
vanhempien välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja parantaa urheilu-koulutusjärjestelmien
kokonaisvaltaisuuden ja kestävyyden parantamiseksi.
Jyväskylän yliopistossa on tehty vuonna 2016 tutkimuskoonti “Urheilijoiden kaksoisuraan
liittyvän tutkimuksen tämänhetkinen tilanne Suomessa”, jonka mukaan useat tutkimukset
osoittavat, että kilpaurheilun ja opiskelun yhdistäminen on haastavaa. Tehtävä ei ole
mahdoton, mutta erityisen haastava, jos haluaa suoriutua molemmilla osa-alueilla, sekä
urheilussa, että opiskelussa hyvin. Jatko-opiskelumahdollisuudet saattavat heiketä, kun
opiskeluissa joustetaan liikaa ja valitaan ns. helpompia kursseja, jotta voidaan urheilla
täysipainoisesti. Tai toisaalta tilanne voi joskus olla toisinpäin, jos lahjakas urheilija haluaa
panostaa enemmän opiskeluun ja urheilupotentiaali jää hyödyntämättä. Erityisen
haasteellisena nähdään nivelvaiheet eri koulutusasteilta toiselle siirryttäessä tai toisaalta
urheilu-uraan liittyvät nivelvaiheet. On myös osoitettu, että sellaisten taitojen ja kykyjen, jotka
edesauttavat suoriutumista kummallakin osa-alueella, merkitys on keskeinen urheilijoiden
selviytymisessä siirtymävaiheista niin urheilu-uran kuin muun elämän osalta. Osa
tutkimustuloksista osoittaa, että molemmat urat ovat saavutettavissa ja jopa täydentävät
toisiaan etenkin, jos niitä tuetaan riittävästi. Toiset tutkimukset kuitenkin pitävät urheilun ja
opiskelun yhdistämistä vaikeana.
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Tutkimusten mukaan tärkeitä huomioitavia seikkoja kaksoisuratyössä ovat erityisesti:
1) kuinka motivoida nuoria urheilijoita kaksoisuraan
2) kuinka ylläpitää urheilijoiden motivaatiota ja psykologista hyvinvointia
3) kuinka ottaa huomioon yksilölliset erot kehityskuluissa ja kehityksen riski- ja
suojaavissa tekijöissä.
On lisäksi huomioitava kannustavan ja motivoivan ympäristön merkitys. Valmentajien ja
vanhempien on todettu vaikuttavan urheilijoiden motivaatioon lähinnä sen kautta, missä
määrin he tukevat tai latistavat nuoren kokemusta pätevyydestä, autonomiasta ja
yhteenkuuluvuudesta. Ulkoinen paine joko urheiluun, koulutukseen tai molempiin ei
todennäköisesti ainakaan edistä kaksoisuran luomista. Tutkimusten valossa on myös tärkeää
tarjota joustoja ja vaihtoehtoja niin koulutuspolkujen valinnassa kuin koulutuspolkujen sisällä,
jotta kaksoisuraa tuetaan urheilijan hyvinvointia uhraamatta.
Ympäristöllä on tutkimusten mukaan suuri rooli koulutuksen ja urheilun välisen tasapainon
optimoijana ja sitä kautta urheilulahjakkuuden säilyttäjänä. Ilmapiiri urheilijan ympärillä tulisi
olla kaksoisuran tekemistä tukeva, opiskelevat huippu-urheilijat ovat usein riippuvaisia
psykososiaalisesta ympäristöstään; taustahenkilöiden tarjoama tiedollinen, taloudellinen,
logistinen ja emotionaalinen tuki on ensiarvoisen tärkeää. Tällainen ilmapiiri ja tietotaito
ilmapiirin syntymisen taustalla ei synny itsestään, vaan sitä on tietoisesti rakennettava.
Paineet menestyä samanaikaisesti niin opiskelussa kuin urheilussakin, etenkin jos kattavaa
tukea kaksoisuralle ei ole saatavilla, voivat aiheuttaa ahdistusta ja levottomuutta,
kestämätöntä stressikuormitusta, ylikuormitusta ja jopa loppuun palamista, sekä
nivelvaiheisiin liittyviä ongelmia eri kehitysvaiheissa. Tämä puolestaan saattaa johtaa
opiskelun keskeyttämiseen tai huippu-urheilun ennenaikaiseen lopettamiseen.
Winning in the Long Run – tutkimuksessakin mukana olleiden tutkijoiden julkaisemassa
artikkelissa painotetaan vanhempien roolin tärkeyttä kaksoisurahaasteessa. Artikkelin
mukaan urheilijan polun haasteellisimmat vaiheet ovat siirtyminen yläasteelta lukioon tai
ammattikouluun ja myöhemmin siirtyminen edelleen korkeakouluun. Usein näihin
nivelvaiheisiin saattaa liittyä koulunkäyntiin liittyvien isojen muutosten lisäksi muutoksia
muutenkin arjessa tai urheilupuolella. Artikkelissa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan
erityisesti lukiovaihe on haastava. Jo lukion alussa on huomattu huolestuttavan paljon
ylikuormitukseen ja loppuunpalamiseen viittaavia oireita, ja oireiden on nähty lisääntyvän
lukion edetessä. Lisäksi motivaation sekä urheilua, että opiskeluja kohtaan on huomattu
laskevan lukion edetessä. Näiden ilmiöiden taustalla on esimerkiksi ajan puute ja elämän
yksipuoleisuus.
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Vanhempien suhteutumisella näyttää olevan suuri merkitys menestyksekkääseen
kaksoisuraan, heiltä saatu tuki on ensiarvoisen tärkeä uupumuksen ehkäisijä. Vanhempien
tulisi antaa tilaa nuoren omille valinnoille ja tukea niissä, itse asetetut tavoitteet sekä
urheilussa, että opiskelussa tukevat nuoren motivaatiota molempia osa-alueita kohtaan.
Tutkijat kehottavat vanhempia myös kuuntelemaan nuorta ja keskustelemaan hänen
kanssaan sekä urheiluun, että muihin elämän osa-alueisiin liittyvistä asioista. Vanhemmilta
tuleva paine menestyä tai tehdä tietynlaisia valintoja lisää nuoren ahdistuneisuutta, hänen
urheiluun ja koulunkäyntiin liittämiään negatiivisia tunteita sekä opiskelun tai urheilun
keskeyttämisen riskiä. Paineen sijaan vanhemmilta toivotaan lämmintä suhtautumista,
luottamusta nuorensa pärjäämiseen, tukea, hyväksyntää ja positiivisia ennakko-oletuksia.
Tutkijat painottavat vielä, että nuoren arvo vanhempiensa silmissä ei saa olla kiinni
suoriutumisesta.

2.2 Eurooppalaisia tutkimustuloksia
Kaksoisura-ajattelun mallia voidaan pitää eurooppalaisena valintana. Euroopan sisällä on
verkostoja, joiden tarkoituksena on lisätä yhteistyötä eri maiden välillä, jakaa kokemuksia ja
parhaita käytänteitä urheilijoiden kaksoisurien toteuttamisessa ja tukemisessa. Yksi
merkittävä yhteiseurooppalainen järjestö on EAS (Europaen Athlete Student), joka on
perustettu vuonna 2004 EU komission tukemana. Järjestö myös tukee aihetta käsittelevän
tutkimustiedon synnyttämistä ja järjestää vuosittain kaksoisurakonferenssin jossain Euroopan
maassa.
EU komission Sport – osasto tekee osaltaan työtä kaksoisuramallien edistämiseksi
Euroopassa. Vuonna 2012 on EU komission asiantuntijaryhmän toimesta laadittu yleinen
ohjeistus urheilijoiden kaksoisura-aiheeseen, ”EU Guidelines on Dual Careers of Athletes”.
Raportissa keskeisinä haasteina kaksoisuran tekemiselle nähdään mm. tasapaino opiskelun
ja urheilun välillä sekä myöhemmässä vaiheessa elämää tasapaino urheilun ja työllistymisen
välillä. Myös loppuvaiheessa urheilu-uraansa olevien urheilijoiden, sekä urheilijoiden, joiden
ura loppuu suunniteltua aiemmin, tilanne nähdään haasteellisena. Raportissa kaksoisuran
hyödyiksi mainitaan terveyshyödyt, yksilön kehittämiseen liittyvät hyödyt, sosiaaliset hyödyt,
parempi mukautumiskyky urheilun jälkeiseen elämään sekä paremmat
työllistymismahdollisuudet. Yhteiskunta hyötyy urheilijoiden kaksoisurasta kouluttautuneiden
urheilijoiden luomien positiivisten roolimallien kautta, jotka rohkaisevat lisää nuoria paitsi
urheilun pariin, myös osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.
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EU komission tavoitteena on edistää urheilijoiden kouluttautumista, suoriutumista ja
vähentää drop out – ilmiötä sekä urheilun, että opintojen puolelta. Komissio painottaa
urheilijoiden ympärillä olevien tukijoukkojen, kuten urheiluoppilaitosten, henkilöstön laatua ja
ammattitaitovaatimuksia. EU komission mukaan eurooppalaiset urheilijanuoret kohtaavat
monia riskejä, joiden takia korkeatasoinen koulutus ja sitä kautta valmistautuminen urheiluuran jälkeiseen elämään voi jäädä uupumaan. EU:n tavoitteena on varmistaa, että nuorilla,
korkealle tasolle tähtäävillä urheilijoilla, on taidot ja osaaminen siihen, että aikanaan
urasiirtymä pois urheilusta muulle uralle työelämään sujuu ongelmitta.
Yhteiseurooppalaisina ponnisteluina EU-rahoitteisesti on tehty useampia
kaksoisuraprojekteja. Vuosina 2015–2017 toteutettiin yhdeksän maan ja 45 kaksoisuraasiantuntijan yhteishankkeena GEES (Gold in Education and Elite Sport) – tutkimusprojekti.
Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa taitoja, joita urheilijat tarvitsevat menestyksekkääseen
urheilun ja opiskelun yhdistämiseen, ja toisaalta tavoitteena oli tunnistaa myös tausta- /
tukijoukkojen tärkeitä taitoja, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla urheilijoita olla
tukemassa. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää työkaluja näiden taitojen
parantamiseen. Tutkimukseen osallistui 3247 urheilijaa ja 336 kaksoisura-tukijaa. Yleisten
osaamisprofiilien kartoituksen perusteella löydetyistä taidoista kolme tärkeintä
kaksoisurataitoa urheilijoiden osalta tutkimuksen mukaan ovat:
1) sekä urheiluun, että opiskeluun liittyvän stressin sietokyky
2) itsevarmuus
3) tehokas ajankäyttö
Kaksoisuratyötä tukevien henkilöiden osalta kolme tärkeintä taitoa GEES-tutkimuksen
mukaan puolestaan ovat:
1) kyky valmistaa urheilijoita urheiluun tai opiskeluun liittyviin nivelvaiheisiin
2) kyky vahvistaa urheilijoiden autonomian tunnetta
3) tiedostaa keskeisimmät nivel- ja siirtymävaiheet urheilijan polulla pitkällä tähtäimellä
GEES-tutkimuksen jatkona toteutettiin vuosina 2017–2018 niin ikään EU-rahoitteisena BWISER – hanke. Hankkeen nimi on lyhennelmä hankkeen tavoitteesta: Be a Winner In elite
Sport and Employment before and after athletic Retirement. Tähän hankkeeseen osallistui
tutkijoita ja huippu-urheilutoimijoita kuudesta Euroopan maasta. Hankkeen tavoitteena oli
parantaa nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden työllistyvyyttä ja työllisyyttä. Tutkimuksen
tarkoituksena oli tuottaa käsitteitä, tietoa ja työkaluja sekä käytänteitä entisten ja nykyisten
huippu-urheilijoiden työllistymiseksi. Hankkeen avulla tunnistettiin:
1) olemassa olevia malleja urheilijoiden työllistymisen tukemisessa
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2) taitoja, joita urheilijat tarvitsevat työteon ja urheilun yhdistämiseen tai siirtymiseen
urheilu-uralta työelämään urheilu-uran loppuvaiheessa, tai taitoja, joita entiset huippuurheilijat tarvitsevat sopeutuakseen urheilu-uran jälkeiseen elämään
3) urheilijoiden (nykyisten tai entisten) palkkaamisen etuja työnantajan näkökulmasta
Lisäksi hankkeen avulla kehitettiin malleja ja parhaita käytänteitä urheilijoiden työllistymisen
parantamiseksi. Hankkeen myötä kehiteltiin myös työkaluja kaksoisuratyön tueksi.
Yleispalautteen mukaan työkalujen toivottiin olevan helppokäyttöisiä, selkeitä ja sähköisesti
saatavilla.
B-WISER – hankkeen tulosten mukaan Euroopassa on jo paljon hyviä käytänteitä urheilun ja
työnteon yhdistämiseen. Verkostoja, tukea ja joustavia työnteon malleja on jo olemassa.
Haasteena tutkimuksen mukaan on se, että yleisesti ottaen ei tiedosteta yksilöllisten,
ennakoivien urheilu-uran lopettamissuunnitelmien ja työelämään siirtymisen suunnitelmien
tekemisen tärkeyttä ja myöskään erilaisista vaihtoehdoista ei olla riittävän tietoisia.
Hanketuloksissa korostetaan myös sitä, että tällaisia kokonaisvaltaisia suunnitelmia pitäisi
tehdä yhdessä ammattitaitoisten urasuunnittelijoiden kanssa. Haasteena nähdään myös se,
että urasuunnittelupalvelujen tehokkuutta ja toimivuutta ei ole juurikaan tutkittu.
Hankkeen tulosten mukaan aktiivihuippu-urheilijoiden tulisi kiinnittää huomiota
urasuunnitteluun ja ajanhallintataitoihin sekä erilaisten ammattien tutkimiseen. Urheilu-uraa
lopettamassa olevien ja työelämään siirtyvien urheilijoiden tulisi puolestaan kiinnittää
huomiota uuden identiteetin muodostamiseen ja aktiiviseen työnetsintään. Jo työllistyneiden
entisten huippu-urheilijoiden puolestaan tulisi kiinnittää huomiota uudenlaiseen arkeen ja
olosuhteisiin mukautumiseen. Ja näitä kohderyhmiä tulisi myös tukea näissä toimenpiteissä.
954 urheilijaa osallistui kyselytutkimuksen muodossa B-WISER -hankkeeseen ja
kaksoisurataitoja kartoitettaessa taidot jaettiin neljään eri osa-alueeseen: elämänhallinnalliset
taidot, urasuunnittelutaidot, sosiaaliset taidot ja tunteidenhallintataidot. Aktiivihuippuurheilijoilla erityisen tärkeänä näyttäytyivät ajanhallintataidot, pidemmän aikavälin
suunnitelmallisuus, taustatuki ja taloudelliset aspektit. Jo urheilu-uransa lopettaneiden tai
lopettamassa olevien henkilöiden huomattiin kokevan itseluottamukseen tai uudenlaiseen
identiteettiin sopeutumiseen liittyviä haasteita tai motivaatio-ongelmia tai ulkopuolisen tuen
puutteellisuutta aktiivihuippu-urheilijoita voimakkaammin.
Entisten tai nykyisten huippu-urheilijoiden nähtiin erottuvan työmarkkinoilla edukseen
erityisesti tavoitteellisuuden, itsekurin, sosiaalisten taitojen ja stressinsietokyvyn ansiosta.
Huippu-urheilijoiden koettiin olevan myös lojaalimpia työantajiansa kohtaan kuin ei-
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urheilijoiden, urheilijoilla nähtiin olevan myös korkeampi sisäinen motivaatio, asettavan
korkeampia tavoitteita ja sopeutuvan paremmin muuttuviin tilanteisiin. Urheilijoiden nähtiin
toisaalta vaihtavan työpaikkaa useammin, odottavan korkeampaa palkkaa ja haluavan
joustavampaa työtä kuin ei-urheilijoiden. Urheilijoilla nähtiin yleisesti ottaen olevan myös
kapeampi CV kuin ei-urheilijoilla ja heillä on siksi heikommat etenemismahdollisuudet ja
rajoitetummat mahdollisuudet työmarkkinoilla.
Tutkimuksissa kartoitettiin myös syitä siihen, miksi työantajat eivät palkkaisi urheilijoita.
Syiksi selvisi: joustavien järjestelyiden tarve (esim työaikojen suhteen), osaamisen puute,
ammatillinen viivästyminen, oikeudelliset seikat, loukkaantumisen riski ja urheilun
asettaminen etusijalle. Tutkimuksessa tuotiin esiin sitä, että urheilijoiden pitäisi itsekin olla
entistä paremmin tietoisia taidoistaan ja urheilu-uran myötä syntyneistä vahvuustekijöistään
työelämässä. Urheilijoiden tulisi myös verkostoitua työnantajiin nykyistä paremmin.
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3. Tilanne Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen alueella on useita urheilumyönteisiä oppilaitoksia. Alueella on useita
alakouluja, joissa halutaan edistää liikuntakasvatusta ja olla mukana Liikkuva Koulu konseptissa. Yläkouluista Hollolassa toimii yksi liikuntapainotteinen yläkoulu, Heinsuon
koulu. Lahden alueella toimii kaksi liikuntapainotteista yläkoulua, Salpausselän peruskoulu ja
Mukkulan peruskoulu. Näistä Salpausselän peruskoulu on mukana myös valtakunnallisessa
urheiluyläkoulukokeilussa, jonka tavoitteena on kehittää valtakunnallinen
urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen
sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut
rakentavat toimintamalleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä
kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa.
Toisella asteella alueella toimii kolme Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilun erityistehtävän
saanutta oppilaitosta. Ne ovat Lahden lyseo, jossa pyörii urheilulukiotoiminta, sekä
ammatillisista oppilaitoksista koulutuskeskus Salpaus ja Liikuntakeskus Pajulahti. Näissä
erityistehtävän oppilaitoksissa urheilijat saavat urheilemisestaan opintosuorituksia ja
lukujärjestykset on pyritty laatimaan niin, että urheilemiseen jää aikaa. Lisäksi muitakin
oppilaitoksia on itse halunnut leimaantua jollain tavalla urheilumyönteisiksi oppilaitoksiksi,
joissa urheiluvalmentautumisen ja opinnot pystyy yhdistämään joustavasti. Tällaisia
oppilaitoksia ovat esimerkiksi Erkko-lukio Orimattilassa ja Suomen Urheiluopisto Heinolassa.
Korkea-asteella Lahden ammattikorkeakoulussa on sisäisenä prosessina käynnistetty
vuonna 2017 Urheilijan oppimispolku - projekti, jossa oppilaitos on päättänyt profiloitua
urheilijaystävälliseksi korkeakouluksi ja osoittaa opiskeleville urheilijoille erityistä
tukea opintojen ja urheilun yhdistämiseksi eri koulutusaloilla. Lisäksi Haaga-Helia
ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikössä on tarjolla urheilijamyönteistä ja joustavaa
opetusta liikunnanohjaajan opinnoissa.
Näissä oppilaitoksissa urheilijoille tarjotaan ohjausta, jossa pyritään huomioimaan opiskelu ja
urheilu ja opintojen ja urheilun yhdistämiseen saa apuja. Myös Päijät-Hämeen
Urheiluakatemia tekee työtä kaksoisuramahdollisuuksien edistämiseksi alueella.
Urheiluakatemian tavoitteena on mahdollistaa verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle
urheilijalle yksilöllinen ja laadukas valmennusprosessi, jossa kaksoisuratyö on otettu
huomioon.
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3.1 Kyselytutkimuksen tuloksia

Osana Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä – hanketta alueella toteutettiin keväällä
2019 kyselyt urheilijoille ja urheilijoiden taustajoukoille. Kyselyissä selvitettiin urheilijoiden,
valmentajien ja vanhempien asenteita, kokemuksia ja kehitysideoita urheilun ja opiskelun tai
muun työn yhdistämiseen liittyen. Urheilijoille ja taustajoukoille oli omat kyselyt. Vastauksia
saatiin yhteensä 87 vastaajalta. Näiden kyselytulosten antia täydensi Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) keväällä 2019 tekemä akatemiaurheilijakysely, johon
Päijät-Hämeen alueelta vastasi 75 urheilijaa. Tässä kyselyssä oli mukana myös kaksoisuraasioihin liittyviä kysymyksiä.
Hanketyönä toteutettuun kyselyyn vastanneet urheilijat olivat iältään pääosin 24–29 vuotiaita
ja enemmistö oli naisia, kun taas KIHU:n kyselyyn vastanneiden urheilijoiden keski-ikä oli
19,1 ja enemmistö miehiä. Taustajoukkojen edustajat olivat pääosin valmentajia tai urheilijan
perheenjäseniä ja sukupuoleltaan miehiä. Lajit painottuivat niin, että joukkuepalloilulajien ja
taito-teholajien vastaajia oli eniten.
KIHU:n tekemän kyselyn tulosten mukaan urheilijoiden eniten käyttämät joustot opintoihin
liittyen ovat: joustavat läsnäolovaatimukset, joustavat aikataulut sekä korvaavat tehtävät tai
joustavat toteutustavat. Vastaajat kokivat oppilaitoksensa yleisesti joustavina ja
urheilijamyönteisinä. Vastausten mukaan urheilijoilla on urheilu-uralle selkeämmät tavoitteet
kuin siviiliuralle. Tulokset osoittivat myös, että taloudellista suunnitelmallisuutta pitäisi
urheilijoilla olla nykyistä enemmän. Kaiken kaikkiaan opinnot tai työntekeminen eivät näytä
liiemmin haittaavan urheilijoiden kokemusta urheilemiseen käytettävissä olevan ajan
määrästä, sillä urheilijat ovat melko tyytyväisiä harjoittelumääriinsä. KIHU:n tutkijoiden
tekemän huomion mukaan alueemme urheilijoilla olisi suunnitelmallisuudessa urheilussa,
opiskelussa ja niiden yhdistämisessä sekä talouden hoidossa vielä parannettavaa.
Hanketyönä toteutetun kyselyn tulosten mukaan urheilijoista miltei kaikki yhdistävät urheilun
ja opiskelun tai urheilun ja työn ja 56 % heistä jotka eivät juuri nyt opiskele, sanoo
opiskelevansa myöhemmin. Tulosten valossa sekä valmentautumisen että opiskelun tai
työelämän huomioivia vuosisuunnitelmia saisi olla nykyistä enemmän. Tämän kyselyn
tulosten mukaan vastaajat ovat vähän tyytymättömämpiä harjoitusmahdollisuuksiinsa tai
harjoitusmääriin kuin KIHU:n kyselyssä. Eli kyselytulosten mukaan toisella asteella
opiskelevat urheilijat olivat hieman tyytyväisempiä harjoitusmääriinsä kuin vanhemmat
urheilijat. Joten tästä voi vetää johtopäätöksen, että lukio- ja ammattioppilaitosvaiheessa
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alueen malli toimii paremmin kuin sen jälkeisessä vaiheessa. Toisen asteen vaiheessa
näyttää jäävän paremmin aikaa arjessa urheilemiseen.
Tärkeä huomio tulosten mukaan on, että urheilijat ovat tyytyväisiä arkeensa, mutta samalla
kokevat sen myös liian kuormittavaksi. Vastaajilla vaikuttaisi olevan melko hyvin tietoa
opiskelumahdollisuuksista ja ovat melko luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Urheilijat ovat
vain osittain keskustelleet taustajoukkojensa kanssa siviiliura- tai opiskeluasioistaan,
perheenjäsentensä kanssa kuitenkin enemmän kuin valmentajien. Vastaajat haluaisivat
selkeästi siirtyä täysipainoisesti työelämään heti urheilu-uran jälkeen, joten urheilu-uran
aikaisten opiskelumahdollisuuksien optimaalinen järjestäminen voidaan nähdä erittäin
tärkeänä. Kyselyvastausten mukaan opiskelu koetaan sopivan urheilu-uran kanssa yhteen
paremmin kuin töissä käyminen. Tämän vastaajaporukan käytetyimmät opintoihin liittyvät
joustot ovat: joustavat läsnäolovaatimukset, etäopiskeluratkaisut ja
kesäopintomahdollisuudet. Yleisesti ottaen kaksoisuran tukeminen nähdään tärkeänä
asiana, mutta kyselytulosten mukaan urheilijat eivät ole juurikaan hakeneet itse apuja
kaksoisurayhtälöön, mutta toisaalta urheilijat eivät tiedä, mistä apuja saisi.
Hankekyselyn tulokset osoittavat KIHU:n kyselyn tulosten tavoin, että taloudellisessa
suunnitelmallisuudessa on parannettavaa, miltei kukaan vastaajista ei ollut tehnyt
taloudellista tulevaisuutta koskevaa, urheilullisia tavoitteita tukevaa suunnitelmaa.
Taustajoukkojen kyselyn tulokset osoittavat, että vastaajien urheilijoista iso osa opiskelee
tällä hetkellä. Vastaajat ovat ainakin osittain perillä urheilijoidensa tämänhetkisten
opiskelujen sisällöistä. Hieman yli puolet (52 %) vastaajista kokee olevansa perillä urheilijan
siviilisuunnitelmista ja 43 % osittain. Taustajoukkojen edustajien mukaan tavoitteista on
osittain keskusteltu yhdessä urheilijan kanssa ja suunnitelma on osittain olemassa miten
tavoitteeseen päästään. Kyselytulosten mukaan yli puolet taustajoukkojen edustajista eivät
ole osallistuneet opiskelua koskevien suunnitelmien tekemiseen. Reilusti yli puolet (64 %)
kaipaa lisätukea urheilijan ohjaamiseen kaksoisuraan liittyvissä kysymyksissä, vaikka
vastaajat kokevatkin, että osaavat jollain tavalla tukea siviilitavoitteeseen pääsemisessä.
Puolet vastaajista kaipaa lisätietoa opiskelumahdollisuuksista. Vastaajat ovat kiinnostuneita
urheilijan kaksoisurasta ja haluavat auttaa, ja he myös kokevat, että urheilijat tarvitsevat
apua kaksoisuratyössä ja sen suunnittelussa. Urheilu ja työ nähdään vaikeammin
yhdistettävän kuin urheilu ja opiskelu. Kuten urheilijoiden itsensäkin vastaukset osoittivat,
myös taustajoukot ovat sitä mieltä, että urheilijoiden arki on tasapainossa, mutta liian
kuormittavaa.
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Sukupuolten välillä oli huomattavissa joitain eroja kyselytutkimusten tuloksissa. Huomioita voi
tehdä ainakin suuntaa antavasti, liian tarkkoja johtopäätöksiä näin pienellä otannalla ei
kannattane tehdä. Urheilijamiehet näyttävät kokevan, että heidän lähipiirinsä on hieman
tietoisempia kaksoisuravaatimuksista kuin urheilijanaiset. Urheilijanaiset puolestaan
näyttävät kokevan arjen kuormittavampana kuin urheilijamiehet, ja miehet pystyvät
mielestään paremmin yhdistämään urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työn. Vastausten
mukaan näyttäisi myös siltä, että miesurheilijoilla on naisurheilijoita selkeämmät tavoitteet
siviiliuralle. Miesurheilijat vaikuttivat myös kokevan opiskelu- tai työpaikkansa
urheilijamyönteisempänä kuin naisurheilijat.
Taustajoukkojen osalta kyselytutkimuksen tuloksia vertailtiin sukupuolittain ja rooleittain.
Miesten mielestä urheilijat ovat hieman suunnitelmallisempia siviiliuransa suhteen ja miehet
myös kokevat osaavansa tukea paremmin urheilijoita siviiliurasuunnitelmia kuin naiset
omasta mielestään. Naiset kokevat kaipaavansa enemmän lisätukea urheilijan ohjaamisessa
kaksoisuraan liittyvissä kysymyksissä ja naiset haluavat miehiä enemmän myös tietoa
opiskelumahdollisuuksista ja –käytännöistä. Naiset näyttävät kokevan miehiä vahvemmin,
että urheilu ja opiskelu tai urheilu ja muu työ on mahdollista yhdistää niin, että molemmissa
suoriutuu hyvin.
Toisaalta taustajoukkojen osalta vertailtiin valmentajien ja vanhempien vastausten välisiä
eroja. Perheenjäsenet vaikuttaisivat olevan valmentajia hieman paremmin perillä urheilijoiden
siviiliuran suunnitelmista. Perheenjäsenet kaipaavat myös oman kokemuksensa mukaan
hieman enemmän lisätukea urheilijoiden ohjaamiseen kaksoisuraan liittyvissä kysymyksissä
ja he haluavat toisaalta valmentajia enemmän myös lisätietoja opiskelumahdollisuuksista
alueella tai laajemmin. Perheenjäsenet vaikuttaisivat kuitenkin olevan valmentajia paremmin
perillä opintojen sisällöistä.

3.2 Asiantuntijahaastattelut

3.2.1 Urheilulukion opinto-ohjaajan haastattelu
Lahden lyseo on yksi Suomen 15:sta urheilulukiosta. Siellä toimivista kolmesta
oppilaanohjaajasta yhdelle on osoitettu urheilijat (112 hlö). Samalla opolla on tosin 190
muutakin ohjattavaa opiskelijaa. Lukion ensimmäisen vuosikurssin ohjelmassa on
ensimmäisessä jaksossa opo-kurssi ja ensimmäisen jakson aikana toteutetaan myös
ykkösten yksilöhaastattelut. Yksilöhaastattelut ovat kestoltaan noin 30 minuutin mittaisia ja
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niissä käydään läpi lähinnä miten peruskoulu tuli suoritettua, aineista erityishuomiota
kiinnitetään äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan lähtökohtiin ja suunnitelmiin.
Lisäksi kartoitetaan, onko henkilöllä erityistarpeita opiskelujen suhteen. Urheilijoiden kohdalla
käydään läpi myös urheilulaji ja sen asettamat reunaehdot opiskelijalle.
Toisena vuonna lukiolaisilla on ohjuskeskustelut. Ohjauskeskusteluissa käydään läpi
kurssikertymää, ylioppilaskirjoitussuunnitelmaa ja ideoidaan jatko-opintosuunnitelmaa.
Lisäksi urheilijoiden kanssa keskustellaan urheilun ja opiskelun yhdistämisestä sekä siitä,
kumpi edellä mennään. Ohjauskeskusteluiden lisäksi kakkosvuonna järjestetään myös toinen
opo-kurssi, jossa käy tyypillisesti paljon vierailijoita esimerkiksi korkea-asteelta esittelemässä
erilaisia ammatteja tai jatko-opiskelupaikkoja.
Kolmannella ja neljännellä vuosikurssilla opo-keskusteluja käydään tarvittaessa.
Haastateltavan mukaan viimeisen vuosikurssin vapaaehtoisuus ohjauskeskustelujen suhteen
näyttäytyy jonkinlaisena haasteena. Kun ohjauskeskustelu ei ole ns. pakollinen, usein ne,
kenellä tarvetta ohjauskeskusteluun olisi esimerkiksi jatkosuunnitelmien suhteen, eivät opon
pakeille keskustelemaan oma-aloitteisesti hakeudu.
Oppilaanohjauksessa on käytössä tietty kaavake, mikä tulee olla opiskelijalla täytettynä
ennen keskusteluja. Haastateltu opo kokee, että iso osa nuorista on avoimia ja haluavat
keskustella. Opo saattaa olla monille tärkeä keskustelutaho, sillä ryhmänohjaajilla ei
välttämättä ole niin paljoa aikaa urakeskusteluihin. Keskusteluissa käydään monesti myös
elämänhallinnallisia asioita läpi. Tärkeänä työkaluna uraohjauksessa haastateltava pitää
ohjattavan itsensä ja omien kiinnostuksenkohteiden tuntemista. Nykyään ohjausta käydään
ajatuksella ”mikä sinusta tulee seuraavaksi”, ei niinkään enää ”mikä sinusta tulee isona”.
Haastateltu opo kokee, että urheilijoiden ohjauksen osalta yhteistyö
urheilulinjakoordinaattorin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Hänen mukaansa urheilijat ovat
helppoja ohjattavia ja melko suunnitelmallisia. Erityisesti urheilijoiden ohjaamiseen hän ei ole
kokenut saaneensa juurikaan ohjeistusta. Hänen kokemuksensa mukaan eri lajeissa on
erilaisia painotuksia urheilun ja opiskelujen yhdistämisessä. Hän kokee erityisen tärkeäksi
oman työnsä kannalta eri urheilulukioiden välisen opojen verkoston, ja hän näkisikin
tarpeelliseksi järjestää useammin kuin kerran tai pari vuodessa urheilijoiden opojen
tapaamisia.
Urheilijoiden arki näyttäytyy lukion opolle hieman lajista riippuen keskimäärin aika kiireiseltä.
Urheilijat tuntuvat kuitenkin olevan melko tyytyväisiä arkeensa ja kokevat elävänsä

23

mielekästä elämää. Karkeasti jaoteltuna urheilulukiolaisista ¼ menee suunnitelmissaan
selkeästi urheilu edellä. Haastateltavan mukaan noin ¼ ei oikein tiedä tulevaisuuden
suunnitelmistaan, mutta noin puolella on selkeät suunnitelmat tulevaisuuden jatko-opintojen
suhteen. Urheilijoilla tulevaisuuden ammateista painottuvat eniten toiminnalliset ammatit ja
kaupallinen ala. Nuoret ovat aika aktiivisia ottamaan itse selvää internetin kautta
opiskelupaikkakunnista ja tietyn alan koulutuksista ja niiden sisällöistä. Niillä nuorilla, jotka
menevät selkeästi urheilu edellä, ei ole ehkä niin tarkkoja suunnitelmia tulevaisuudesta
esimerkiksi jatkokoulutuksen suhteen. Haastateltu opo kokee, että nuorten vanhemmat ja
valmentajat tekevät osaltaan myös urasuunnittelua yhdessä nuoren kanssa. Urheilijoiden
valmentajat tosin aika vähän käyvät opon kanssa keskusteluja.
Osa nuorista stressaa, jos selkeää suunnitelmaa ei ole ja heille olisi hyvä olla selkeät
suunnitelmat ja vaihtoehtoinen suunnitelma myös. Erilaisten vaihtoehtojen kartoitus on
tärkeää ja välivuoden mahdollisuuskin on hyvä ottaa huomioon. Välivuoden pitäminen joko
omasta halusta tai jääminen ilman haluttua jatko-opiskelupaikkaa aiheuttaa monille nimittäin
lukion jälkeen välivuoden, joka kannattaa myös hyödyntää suunnitelmallisesti ja järkevästi.
Haastateltavan mukaan opoille on tulossa velvoite, jonka mukaan myös oppilaitoksesta jo
valmistuneita opiskelijoita tulee ohjata jatkosuunnitelmien suhteen. Tämä antaa omat
haasteensa jatkoon. Oppilaitosten välinen yhteistyö on haastateltavan mukaan melko
vähäistä. Hän arvelee ammattioppilaitosten opojen olevan ehkä isompien haasteiden edessä
kuin lukion opojen. Harvempi urheilija opon kokemuksen mukaan tekee kesätöitä.

3.2.2 Ammattioppilaitoksen oppilaanohjaajan haastattelu
Koulutuskeskus Salpaus on yksi Suomen 15 ammattioppilaitoksesta, joilla on 15
urheilulukion rinnalla Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama urheilun erityistehtävä toisella
asteella. Urheilijat opiskelevat ryhmissä, joissa harjoittelua tuetaan joustavilla
opetusjärjestelyillä. Urheilijoiden koulutus on tarkoitettu ikäluokassaan urheiluun ja
opiskeluun motivoituneille, vähintään SM-tasoa oleville kilpaurheilijoille. Salpauksessa on
sisällä tällä hetkellä 34 urheilijaa, joiden keskuudessa liiketalouden ala on suosituin
koulutusala. Liiketalouden opinto-ohjaajaa haastateltiin tätä raporttia varten.
Haastateltu opo kertoo, että kaikki opiskelijat tavataan kertaalleen ryhmittäin opintojen alussa
ja toistamiseen valintojen yhteydessä. Yksilöllisten vastaanottojen parissa opinto-ohjaaja ei
kaikkia opiskelijoita tapaa välttämättä kertaakaan, opiskelijat hakeutuvat yksilötapaamisiin
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kokemansa tarpeen mukaan. Opo otetaan usein mukaan opintojen suunnitteluun ja
seurantaan vasta silloin, kun tulee ongelmia ja opinnot eivät suju. Toisaalta ryhmänohjaajat
antavat myös opinto-ohjausta ja toimivat monesti ns. pääasiallisena tukipilarina opintojen
suunnittelussa. Jokaiselle ammattikouluopiskelijalle kuuluu nykysisin pakollisena kurssina
”Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet” – kurssi, joka ohjaa myös ja jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma opintojen ajaksi.
Urheilijoiden osalta myös urheilukoordinaattori on urheilijaopiskelijoiden tukena ja seuraa
opintoja ja osallistuu niiden suunnitteluun ja tarvittaessa räätälöintiin.
Opinto-ohjaaja kokee, että urheilijoista huokuu vahva identiteetti urheiluun liittyen ja urheilijat
ryhmäytyvät helposti keskenään. Hän näkee, että heillä on kahdenlaisia urheilijoita
opiskelijoina; on niitä, jotka ovat hyvin tavoitteellisia ja sitoutuneita myös opintoihin ja
toisaalta niitä, jotka ovat selkeästi kiinnostuneita vain urheilusta ja motivaatio opintoja
kohtaan on hyvin matala. Urheilijoiden arki näyttäytyy opolle työntäyteisenä, aikataululliset
haasteet arjessa aiheuttavat osaltaan väsymystä. Opo näkee urheilijoiden intohimon urheilua
kohtaan hienona asiana ja mahdollisuutena muillekin elämän osa-alueille, jos vaan urheilua
kohtaan koettua intohimoa pystyisi myöhemmässä vaiheessa kohdistamaan muuhun työhön.
Yleensä ammattikouluikäisen nuoren elämä tuntuu olevan ”tässä ja nyt” – tyyppistä, ja
tulevaisuuden suunnitelmat kirkastuvat vasta vähitellen. Urheilijat eivät ole poikkeuksia
tässä. Opinto-ohjaaja näkee tärkeänä, että nuoria kannustetaan ja autetaan näkemään
useita mahdollisuuksia ja erilaisia urapolkumalleja. Urasuunnittelua pitää tehdä, mutta liian
lukkoon lyötyjä tai kovin uppiniskaisia suunnitelmia ei kannata tehdä. Jatkoopiskelumahdollisuudet ammattikoulupohjalta ovat kehittyneet valtavasti ja esimerkiksi
Lahden ammattikorkeakouluun on selkeä polku olemassa ”Motari”-hankkeen kautta.
Oman työnsä isoimmaksi haasteeksi haastateltu opo nostaa aikaresurssin vähyyden.
Urheilijoiden, tai muidenkaan opiskelijoiden, yksilöllisiin tapaamisiin jää heikosti aikaa, kun
yhdellä opolla on useampi sata opiskelijaa ohjattavanaan. Urheilijoiden ohjaamisen osalta
erityisen tärkeänä hän näkee urheilukoordinaattorin työpanoksen ja yhteistyön hänen
kanssaan. Urheilijoiden vanhemmat tai valmentajat tai muut taustajoukot ovat vähemmän
opon kanssa tekemisissä.
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3.2.3 Korkeakoulutoimijan haastattelu
Lahden ammattikorkeakoulussa käynnistettiin keväällä 2017 sisäisenä prosessina projekti,
jonka tavoite oli tukea paremmin opiskelevia urheilijoita opinnoissaan. Prosessissa syntyi
urheilijan oppimispolku, jossa urheileville opiskelijoille tarjotaan oppilaitoksen puolesta
lisätukea opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Urheilijan oppimispolun myötä Lahden
ammattikorkeakoulu on halunnut profiloitua ’’Urheilijaystävällisenä korkeakouluna’’. Lahden
ammattikorkeakoulu on mukana osatoteuttajana myös tämän raportin tuottaneessa
’’Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä” - hankkeessa.
Urheilijan oppimispolussa jokaiselle koulutusalalle on nimetty opettaja, joka antaa urheilijoille
ohjausta ja tukea opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Tavoite on sujuvoittaa opintojen
etenemistä ja auttaa ratkaisujen etsimisessä etenkin silloin, kun urheilijan tilanteessa
tapahtuu muutoksia tai urheilu aiheuttaa opinnoissa erityisjärjestelyjä. Tämän haastattelun
haastateltava toimii sosiaali- ja terveysalan urheilijoiden yhteyshenkilönä. Haastateltava
valittiin kyseiseltä alalta, koska lukumäärällisesti eniten urheilijoita opiskelee tällä hetkellä
kyseisellä alalla. Sosiaali- ja terveysalan erityispiirteenä muihin ammattikorkeakoulun aloihin
voidaan todeta tietyt koulutuksen lakisääteiset velvoitteet (esimerkiksi ohjattu käytännön
harjoittelu) ja suurempi läsnäolovelvoite tietyissä opinnoissa.
Haastateltava on ollut mukana urheilijan oppimispolun kehittämistyössä vuodesta 2017 ja
urheilijoiden ohjaustyö aloitettiin syksyllä 2018. Tapaamisia urheilijoiden kanssa on ollut
vaihtelevasti ja urheilijat tuntuvat tarvitsevan ohjausta hyvin yksilöllisesti. Urheilijan taso
urheilussa tuntuu vaikuttavan tarvittavan ohjauksen määrään. Vaikka kaikki urheilijat eivät
aktiivisesti ohjausta hyödynnäkään, haastateltava kertoi, että urheilijoita varmasti auttaa jo
se, että heillä on tieto kenen puoleen kääntyä, kun tukea ja ohjausta tarvitaan.
Opiskelijoina urheilijat näyttäytyvät haastateltavalle erittäin päämäärätietoisina ja heillä
tuntuu olevan kyky suunnitella ajanhallintaansa pitkällekin tulevaisuuteen. Sanana
proaktiivisuus kuvaa hyvin haastateltavan mielestä urheilijoiden toimintatapaa. Urheilijoilla on
kyky hallita ja kontrolloida sekä urheiluun että opiskeluun vaikuttavia olosuhteita ennakoivasti
ja viedä asioita eteenpäin. Ohjauksen rooli on urheilijoiden kanssa korostunut etenkin
opintojen alussa sekä muutostilanteissa. Tällöin urheilijalle on tärkeää osata ja uskaltaa
pyytää ja vastaanottaa apua. Yhden urheilijan osalta myös valmentaja on ollut mukana
suunnittelemassa urheilun ja opintojen yhdistämistä, jonka haastateltava näki erittäin hyväksi
toimintatavaksi. Myös korkea-asteella opiskelevalle urheilijalle valmentajan tuki ja kiinnostus
urheilijan opintoja kohtaan on merkityksellistä. Haastateltava korosti, että myös ryhmän
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tutoropettaja voi auttaa urheilijaa alan urheiluyhteyshenkilön lisäksi, koska hän tunteen jotkin
opintojen erityispiirteet vielä tarkemmin. Yleisesti voidaan sanoa opettajien suhtautuneen
sosiaali- ja terveysalalla positiivisesti urheilijoihin ja he ovat olleet joustavia
muutostilanteissa.
Ohjauksen mallin osalta haastateltava näki tärkeänä selkeät roolit ja vastuut.
Urheiluakatemialta saatava tuki auttaa korkeakoulutoimijoita huomattavasti urheilijoiden
kanssa toimittaessa. Uutena asiana sosiaali- ja terveysalan opintomahdollisuuksista voidaan
mainita, että Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaa ammattikorkeakoulun fuusiossa
syntyvä LAB-ammattikorkeakoulu käynnistää vuonna 2020 sosionomikoulutuksen kokonaan
verkossa. Tämä voi antaa mahdollisuuksia myös urheilijoille, jotka tarvitsevat joustoa
opiskeluissa tulevaisuudessa. Käytännön harjoittelut on kuitenkin tässäkin vaihtoehdossa
tehtävä määrätyssä käytännön asiakastyössä.

3.2.4 Winning in the Long Run – tutkimusryhmän haastattelu
”Winning in the Long Run” – on Jyväskylän Yliopiston psykologian laitoksen tutkimushanke,
jonka päätavoitteena oli tutkia Suomen urheilulukioissa opiskelevien urheilijoiden
urakehityksen riski- ja suojaavia tekijöitä. Urheilijaopiskelijoiden kykyä yhdistää opiskelu ja
urheilu tutkittiin opiskelu- ja urheilumotivaation, identiteetin, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden
urasuuntautumisen kannalta. Nuorten kehitystä tutkittiin niin urheilu- ja koulukontekstien
sisäisesti että ristiin pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi tutkittiin myös sukupuolen, urheilulajin
sekä valmentajien ja vanhempien merkitystä näissä kehityskuluissa.
Tutkimusten mukaan paras tulos urheilussa saavutetaan, kun elämänhallinta on kaikin puolin
kunnossa, mukaan lukien koulutyö ja esimerkiksi ihmissuhteet. Myös tietysti motivaation
tulee olla kunnossa.
Tutkijaryhmän edustajat toivat esiin nivelvaiheiden hankaluuden ja sen, että
valmistautuminen esimerkiksi perusasteelta toiselle asteelle on aloitettava tarpeeksi ajoissa.
Peruskouluvaiheessa nuorille urheilijoille olisi hyvä tuoda ilmi vaihtoehtomalleja, jotta nuoret
voisivat itse miettiä, mikä olisi juuri minulle sopiva vaihtoehto. Kaksoisuratyön pitäisi
peruskouluvaiheessa tähdätä helpottamaan kuormittavaksi tiedettyä siirtymävaihetta toiselle
asteelle. Tavoitteita ja suunnitelmia on hyvä muistaa tehdä joustavuus mielessä.
Perusasteella vanhempien nähtiin olevan urheilijoiden lisäksi tärkeä kohderyhmä
kaksoisuratyössä.
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Tutkijoiden mukaan vanhempien tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti nuoren urheilijan elämä ja
kaksoisura, jolloin eri osa-alueiden yhtäläinen tärkeys huomioituu. Saattaa olla vaarallista
tukea esimerkiksi vain nuoren urheilijaidentiteettiä. Tutkitusti hyvä suhde nuoren ja
vanhemman välillä vähentää burn out – ilmiön riskiä. Vanhempien tulisi tarjota nuorelle
urheilijalle ehdoton rakkaus ja tuki ilman liiallista kontrollointia ja tukea näin nuoren
autonomian tunteen kehittymistä. Nuoren urheilijan tukena olevan vanhemman tulisi jaksaa
keskustella nuorensa kanssa kuitenkaan painostamatta ja muistaa kannustaessaan
painottaa oppimista tärkeämpänä kuin tulosta. Tutkijat painottivat, että niin vanhempien, kuin
muidenkin nuoren urheilijan taustajoukkojen, tulisi muistaa oma roolinsa. Vanhempien ei
tulisi puuttua liikaa urheiluun, vaan ennemminkin tarjota psyykkistä tukea. Vanhempien ei
kannata myöskään yrittää motivoida nuorta urheilua kohtaan, se kuuluu ennemmin
valmentajan rooliin. Ennen pitkää nuorella saattaa päinvastoin ilmetä motivaatio-ongelmia,
jos vanhemmat puuttuvat urheilemiseen liikaa.
Nuoren urheilijan motivaatiota voi kasvattaa ruokkimalla nuoren autonomian tunnetta,
pystyvyyden tunnetta ja kuulumisen tunnetta. Nuoren tulisi saada hyviä kokemuksia
edellisistä osa-alueista ja hänen tulisi saada tuntea, että hänestä välitetään. Motivaatio voi
olla sisäistä tai ulkoista ja olisi hyvä ruokkia ja vahvistaa sisäistä motivaatiota.
Valmentajan tulisi tutkimusryhmän mielestä tiedostaa ensisijaisesti, että koulu ei ole uhka
urheilulle. Tutkimusten mukaan motivaatio urheilua kohtaan ei ole yhtään sen korkeampi
niillä, jotka eivät ole motivoituneita koulunkäyntiin, kuin niillä, jotka ovat motivoituneita
molempiin. Eli motivaatio voi olla yhtä korkealla urheilua kohtaan niillä, jotka motivoituvat
myös opiskelusta, kuin niillä, jotka eivät. Valmentajien tulisi myös ymmärtää, että
urheilijoiden puhuessa paljon koulusta, se voi tarkoittaa ennemminkin sitä, että he kokevat
stressiä opiskelua kohtaan kuin sitä, että siihen käytettäisiin liikaa aikaa. On myös hyvä
tiedostaa, että opiskeluja kohtaan koettu stressi siirtyy helposti myös muille osa-alueille, eli
esimerkiksi urheiluun. Valmentajan tulisikin olla kokonaisvaltaisesti kiinnostunut urheilijasta ja
muistakin hänen elämänsä osa-alueista kuin urheilusta, eli esimerkiksi koulunkäynnistä.
Sukupuolten välillä on huomattu eroja tuen tarpeen suhteen. Tytöt vaikuttavat tarvitsevan
enemmän tukea urheilupuolen suhteen ja pojat taas opiskelupuolen suhteen. Tutkijat
ehdottavatkin, että kaksoisura-asioissa tukeminen tulisi sisällyttää osaksi
valmentajakoulutusohjelmia. Tutkijat ehdottavat myös, että valmentajien tulisi jotenkin mitata
urheilijoiden hyvinvointia jotenkin, eikä kiinnittää huomiota pelkästään urheilulliseen
suorituskykyyn ja urheilutaitoihin.
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Tutkimusryhmän edustajat ehdottivat, että parempi malli toisella asteella olisi aloittaa
väljemmällä ohjelmalla ja tarvittaessa tiivistää tahtia toisen asteen edetessä esimerkiksi
toisesta vuosiluokasta eteenpäin.

3.2.4 Kettu-uraohjaushankkeen projektipäällikön haastattelu
KETTU - Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta - hanke on Euroopan
sosiaalirahaston (Hämeen ELY -keskus) rahoittama hanke, jossa kehitetään toisen asteen
ammatillisen koulutuksen uraohjausta Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on parantaa opetus- ja
ohjaushenkilöstön valmiuksia toteuttaa uraohjausta sekä toisaalta parantaa opiskelijoiden
työelämävalmiuksia ja -taitoja, vähentää opinnoista eroamista sekä parantaa nuorten
työllisyyttä. Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Salpaus, osatoteuttajia ovat Kiipulan
ammattiopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden kansanopisto, Suomen diakoniaopisto
SDO Oy sekä Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (Pajulahti).
Kettu-hankkeella on osittain samansuuntaisia tavoitteita ja toimenpiteitä kuin Urheilijoiden
kaksoisurat Päijät-Hämeessä – hankkeella, joten Kettu-hankkeen projektipäällikköä käytiin
tapaamassa yhteistyömahdollisuuksien tiimoilta. Kettu-hankkeen ja päättymässä olevan
Osata-hankkeen (kansallinen, monen oppilaitoksen yhteinen osaamispolkuja kehittävä ESRhanke) ponnisteluina on laadittu erilaisia työkaluja esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden
hahmottamiseen ja uraohjaukseen. Näitä työkaluja voi käyttää hyväksi urheilijoiden
uraohjaukseen liittyvien työkalujen suunnittelussa.
Haastateltava kertoi myös, että koulutuskeskus Salpauksessa kokoontuu säännöllisesti
opinto-ohjaajien tiimi, jonne voidaan mennä kertomaan Urheilijoiden kaksoisurat PäijätHämeessä – hankkeesta ja urheilijoiden ohjauksen erityistarpeista sekä mahdollisista
haasteista ja hyvistä käytänteistä.

3.2.5 Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajan haastattelu
Ohjauspiste Suunta on koulutuskeskus Salpauksen alainen palvelupiste kaikille kansalaisille,
josta saa apuja opiskelupaikan hakemiseen, tietoa eri koulutusvaihtoehdoista, käytännön
opiskelusta ja työelämästä. Suunnasta saatava uraohjaus ja neuvonta kohdistuu erityisesti
koulutuskeskus Salpauksen omiin vaihtoehtoihin, mutta yhteistyötä tehdään myös muiden
oppilaitosten kanssa ja neuvontaa saa myös muihin vaihtoehtoihin henkilöstön
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asiantuntemuksen puitteissa. Palvelupiste on auki neljänä päivänä viikossa ja lisäksi
palvelua saa internetissä chät-palvelun kautta. Suuntaan asiakkaita hakeutuu esimerkiksi
työvoimatoimiston tai Lahden kaupungin Ohjaamo tai Vauhdittamo –uraohjauspalveluiden
kautta. Näihin edellämainittuihin Suunnasta myös edelleenohjautuu asiakkaita, eli
vuoropuhelu toimii molempiin suuntiin. Iso osa asiakaskunnasta on työttömiä, opiskelusta
kiinnostuneita tai Salpauksen omia opiskelijoita. Suunta-ohjauspisteessä vuorottelee neljä
koulutuskeskus Salpauksen kokenutta opinto-ohjaajaa, joita kutsutaan suuntaopoiksi.
Suuntaopoilla ei ole käytössään mitään tiettyä työkalua asiakkaiden ohjaamiseen, vaan
prosessi etenee keskustelun kautta. Suuntaopoilla on kaikilla vankka, monien vuosien tai
jopa vuosikymmenten, kokemus opinto-ohjaajana toimimisesta. Kokemuksen myötä he
osaavat sanoittaa asiakkaiden jutustelusta uratoiveita. Haastatellun suuntaopon mukaan
esimerkiksi netistä löytyy paljon ohjaukseen tarkoitettuja työkaluja, mutta usein niiden käyttö
on hankalaa ja ne eivät istu ohjaustilanteeseen kaikkien asiakkaiden yksilöllisten tilanteiden
ja lähtökohtien takia.
Mikäli asiakkaalla itsellään ei ole jo selvää suunnitelmaa, ohjauskeskustelu menee
tyypillisesti niin, että ensin kartoitetaan mielenkiinnon kohteita ja käydään läpi asiakkaan
realiteetit esimerkiksi sen suhteen, että minkä tyyppiseen ja laajuiseen koulutukseen hän on
valmis sitoutumaan. Tähän voi vaikuttaa vaikkapa taloudellinen näkökulma. Tämän jälkeen
käydään läpi eri aloja ja koulutusvaihtoehtoja. Tyypillisesti tämän vaiheen jälkeen asiakas
tarvitsee kypsyttelyaikaa ja asiaan palataan uudestaan seuraavassa tapaamisessa ja silloin
mietitään prosessin etenemistä tarkemmin. Yleensä keskusteluissa käydään läpi myös
tutustumista eri aloihin käytännön opiskelun, työllistymisen tai tyypillisten työtehtävien
näkökulmasta.
Haastateltava suuntaopo pitää huomionarvoisena sitä, että nykyään moninaistuvien
koulutusmahdollisuuksien ansiosta myös aikuisopiskelijoilla on enemmän vaihtoehtoja ja
erilaisia malleja opiskeluun. Hän nosti esiin myös oppisopimuskoulutuksen joko kokonaan tai
joiltain tutkinnon osilta. Se saattaisi malliltaan olla urheilijoille sopiva. Oppisopimusmallissa
kannattaa huomioida yhteistyömahdollisuus esimerkiksi PHLU:n LITTI-työllistymisprojektin
kanssa.
Haastatellun suuntaopon kokemusten mukaan osa urheilijoista on kovin tunnollisia ja
tavoitteellisia molemmilla osa-alueilla ja ylisuorittamisen ja –kuormittumisen vaara piillee
näillä henkilöillä. Toisaalta toinen puoli urheilijoista tuntuu olevan heikosti motivoituneita
opiskelua kohtaan ja usein heidän kohdallaan loppujen lopuksi urheilua kohtaan koettu
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motivaatio hiipuu myös vähitellen. Suuntaopo pohtii, että ammatillinen koulutus saattaa
monille urheilijoille olla stressittömämpi opiskeluvaihtoehto toisella asteella lukiokoulutukseen
verrattuna, jolloin urheiluun panostamiseen jää enemmän aikaa ja voimavaroja. Myös
opintoaikaa on ammatillisessa koulutuksessa helpompi pidentää, kuin esimerkiksi
ammattikorkeakoulussa. Tämäkin voi tuoda lisämahdollisuuksia urheilijoiden kaipaamiin
joustoihin.

3.2.6 Ohjaamon työntekijän haastattelu
Lahden kaupungin ylläpitämä Ohjaamo-palvelupiste on tarkoitettu alle 30-vuotiaille ja
avoinna arkisin. Yli 30-vuotialle on tarjolla vastaavanlaista toimintaa Vauhdittamo-nimellä.
Ohjaamosta saa maksutonta ohjausta työllistymiseen, opiskeluun ja tulevaisuuden
suunnitteluun sekä tukea elämän erilaisilla osa-alueilla. Ohjaamossa on tavattavissa
esimerkiksi TE-asiantuntijoita, uraohjaajia, koulutusohjaaja ja KELA-palveluneuvoja (Skype).
Ohjaamossa voit tavata myös esimerkiksi yritysneuvojan, asumisohjaajan ja
ammatinvalintapsykologin. Ohjaamo tekee yhteistyötä muiden vastaavien
uraohjauspalveluiden tai hankkeiden kanssa, kuten LITTI-työllistämishankkeen, Suuntauraohjauspalvelun, TE-toimiston, oppilaitosten, KELA:n, Avainsäätiön ja Vamos-palvelun
kanssa. Ohjaamolla on yhteys myös Ladeciin, joka puolestaan neuvoo yrittäjyyteen liittyvissä
pohdinnoissa ja yritysasioissa.
Ohjaamon haastateltu työntekijä kertoo, että ohjausprosessi menee yleensä niin, että
paikalle tuleva asiakas otetaan vastaan ja toivotetaan tervetulleeksi. Tämän jälkeen hänet
ohjataan päivystävälle työvalmentajalle. Työvälineinä valmentajalla on lähinnä kuuntelu ja
keskustelu. Yleensä keskustelun kautta päästään tekemään karsintaa ja haarukoimaan
kiinnostuksen kohteita. Yleensä myös tutustutaan yhdessä erilaisiin työnkuviin erilaisissa
ammateissa. Ammatinvalintapsykologi on myös tarvittaessa käytettävissä, jolla on sitten
omia työkaluja uraohjaukseen. Tapauskohtaisuuden ja yksilöllisyyden takia haastateltava ei
koe, että jotkut valmiit työkaulut olisivat välttämättä erityisen hyviä uraohjausprosessissa, hän
korostaa ennemmin avoimen keskustelun merkitystä.
Haastattelussa nousi esiin työkokeilun oivallisuus kiinnostuksen kohteiden selvittelyn ja
urasuunnittelun pohjana. Työkokeilussa työnantaja, TE-toimisto ja työtön työnhakija tekevät
sopimuksen, jonka mukaan työnhakija pääsee tutustumaan kyseiseen työhön aidossa
ympäristössä. Työkokeilija sitoutuu prosessiin, saa työmarkkinatuen lisäksi 9€ per päivä
verotonta lisäkorvausta ja tarvittaessa myös KELA:sta toimeentulotukea. Työkokeilussa voi
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olla yhteensä 12 kk, josta 6kk yhdessä paikassa. Myös oppisopimuskoulutuksen
monipuolisuudesta ja hyödynnettävyydestä käytiin keskustelua. Haastateltava muistutti, että
oppisopimuskoulutuksen kautta voi suorittaa osatutkinnon ammatillisesta koulutuksesta tai
jopa koko tutkinnon. Oppisopimusta kannattaa hyödyntää esimerkiksi osana työkokeiluja tai harjoitteluja.
Haastattelussa nousi esille myös Kehveli-osuuskunta. Osuuskunnan kautta on mahdollista
laskuttaa pienyrittäjänä ja saada tukea hallinnollisiin hommiin. Osuuskunnan kautta toimivalla
henkilöllä ei ole yrittäjä-statusta, eli tällainen pienimuotoinen yritystoiminta ei vaikuta
esimerkiksi työttömyystukiin. Osuuskunta-toiminnan kautta voi kuitenkin saada työkokemusta
ja kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä.

32

4. Toimenpide-ehdotukset

Suomalaisen kaksoisuramallin suosituksena on, että huippuvaiheen urheilijoilla pitäisi olla
pitkän tähtäimen koulutus- ja elämänurasuunnitelma, joka valmistaa huippu-urheilun
jälkeiseen uraan. Tällaiseen suunnitelmallisuuteen kannustetaan myös useissa
tutkimuksissa. Winning in the Long Run - tutkimus ehdottaa myös, että interventiotyökaluja
pitäisi rakentaa urheilijaopiskelijoiden auttamiseksi tulevaisuuskuvan rakentamista varten.
Päijät-Hämeessä lähitulevaisuuden selkeänä tavoitteena on rakentaa työkalu, jonka avulla
tällaista suunnittelua voisi tehdä yhdessä urheilijoiden kanssa. Työkalun rakentamisessa
kannattaa tehdä yhteistyötä Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijoiden sekä Jyväskylän
yliopiston Winning in the Long Run – tutkimuksen tutkijatiimin kanssa. Työkaluja
rakennettaessa tulee pyrkiä helppokäyttöisyyteen, selkeyteen ja sähköisyyteen.
Suunnittelutyökaluja tulee rakentaa myös tutkinto-opiskelijoille erityisesti korkea-asteella,
joka on nähty perusastetta ja toista astetta haasteellisempana koulutusasteena urheilijoille.
Urheilijaopiskelijoilla erityisesti huippuvaiheessa, tulee olla henkilökohtainen suunnitelma
opintojen ajalle, jossa on suunniteltu opiskelun ja urheilun limittäminen yhteen. Tällaisten
kokonaisvaltaisten suunnitelmien teossa tulee urheilijoita kannustaa tekemään niitä yhdessä
valmentajien ja muun lähipiirinsä kanssa.
Kokonaisvaltaiseen suunnitelmallisuuteen kuuluu myös talousasioiden huomioonottaminen.
Taloudellista tulevaisuutta koskevien, urheilullisia tavoitteita tukevien suunnitelmien
tekemisessä on alueen urheilijoilla selkeästi parannettavaa. Taloudellisen
suunnitelmallisuuden tärkeyttä ei varmaankaan tunnisteta osana kokonaisvaltaista urheilijan
arjen suunnitelmaa tai kaksoisuratyötä. Sen takia siihen ei ole varmaankaan juuri kiinnitetty
huomiota. Taloudellinen aspekti on kuitenkin tärkeä osa arjen sujuvuuteen ja stressin
määrään liittyen. Alueellisessa kaksoisuratyössä taloudellisten suunnitelmien tekoon tulee
jollain tavalla kiinnittää huomiota.
Aktiiviurheilijoiden kanssa tehtävässä kaksoisuratyössä tulee painottaa ajanhallintataitoja,
stressinsietokyvyn taitoja, omien kiinnostuksen kohteiden löytämistä, erilaisiin ammatteihin
tutustumista ja selkeiden tavoitteiden asettamista. Nämä ovat aihealueita, joita voisi
painottaa esimerkiksi urheilupainotteisten oppilaitosten opo-kursseilla ja kaksoisuratyössä.
Aihepiireistä voi järjestää myös urheiluakatemian toimesta urheilijoille suunnattuja
työpajapäiviä. Kilpailu-uraansa lopettamassa oleville tai jo lopettaneille urheilijoille kannattaa
myös suunnitella työpajoja, joissa käsiteltäisiin tämän kohderyhmän tärkeitä teemoja, eli
uudenlaisen identiteetin ja itseluottamuksen vahvistamista sekä työnhakutaitoja.
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Olympiakomitean kontaktin kautta saatu yhteys Adecco Oy:n Athlete Career Programmeen
tulee hyödyntää alueella nykyistä paremmin ja systemaattisemmin. Kyselytutkimuksessa kävi
ilmi, että kaksoisuratyössä huomiota tulee muistaa kiinnittää myös työn ja urheilun
yhdistämiseen, ei pelkästään urheilun ja opiskelun yhdistämiseen. Adecco-yhteistyön avulla
on mahdollista saavuttaa kontakti työelämään joko urheilu-uran aikana tai sen jälkeen ja
muutenkin hioa työllistymiseen liittyviä taitoja. Työllistymiseen tähtäävässä kaksoisuratyössä
tulee kiinnittää huomiota myös urheilu-uran aikana saadun osaamisen ja työelämätaitojen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tärkeää on järjestää myös mahdollisuuksia verkostoitua
työelämän edustajien ja mahdollisten työnantajien kanssa.
Päijät-Hämeen alueella, kuten varmaan koko maassa, urheilijan polun malli tulee selkeyttää
ja siitä tulee tiedottaa paremmin. Tietoa kaipaavat paitsi urheilijat, myös esimerkiksi
valmentajat ja vanhemmat. Urheilijan polun malli on jatkumo, jossa eri vaiheiden toimijoiden,
esimerkiksi oppilaitosten, tulee tehdä yhteistyötä ja olla tietoisia toisistaan. Oppilaitosten
välinen yhteistyö erityisesti nivelvaiheiden ympärillä on tärkeää, sillä kaksoisurayhtälössä
juuri nivelvaiheet on nähty haasteellisina. Siirtymävaiheet on jotenkin myös syytä ottaa
erityishuomioon polkua mallinnettaessa. Urheilijan polun mallin selkeyttämiseen ja hyvään
tiedottamiseen kuuluu oleellisena osana tiedot siitä, mistä on mahdollista saada apua
kaksoisurayhtälöön polun eri vaiheissa. Erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja malleista
tulee myös jakaa tietoa ja vaihtoehtojen tulee jotenkin ilmetä alueellisen urheilijan polun
mallintamisessa.
Tiedottaminen tällaisessa verkostotyössä on ensiarvoisen tärkeää ja tietoa kaksoisuratyöstä
tarvitaan ja halutaan jo varhaisessa vaiheessa. Kyselytutkimuksessa tuli esiin myös, että
case-esimerkkejä onnistuneista kaksoisuramalleista ja urheilijatarinoista halutaan tuotavan
esiin, jotka voivat toimia inspiraationa ja tiedon lähteenä muille urheilijoille. On tärkeää tuoda
ilmi jokaisen polun yksilöllisyyttä ja sitä, että ei ole olemassa vain yhtä urheilijoille soveltuvaa
mallia kaksoisuran tekemiseen.
Eri tutkimuksissa on tuotu esiin vanhempien, valmentajien ja urheilijoiden muun lähipiirin isoa
roolia kaksoisuratyössä. On tiedostettava, että he vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi
urheilijoiden asenteisiin kaksoisuratyöhön liittyen. Näille taustajoukkojen edustajille on siis
tuotava tietoa aiheesta. Asenteet muovautuvat jo peruskouluvaiheessa, joten tietoa on
tuotava jo varhaisessa vaiheessa. Yksi malli tuoda vanhemmille tietoa on säännöllisesti
järjestettävät vanhempainillat, joissa tuodaan esiin urheilijan opintopolun malleja ja
esimerkkejä sekä tutkittua tietoa siitä, miten vanhemmat voivat parhaiten nuorta urheilijaa
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kaksoisuran tekemisessä tukea. Urheilijoiden lähipiirille ja valmentajille tuotavassa viestissä
tulee painottaa sitä, että jokaisen toimijan on tiedostettava oma roolinsa, keskittyä sen
hoitamiseen ja luottaa siihen, että urheilijan vaikutuspiirissä olevat muut tahot hoitavat myös
oman tehtävänsä, ja siihen ei silloin tarvitse muiden puuttua.
Winning in the Long Run – tutkimuksen tekijät ehdottavat, että valmentajakoulutuksiin tulee
tuoda kaksoisuratyöhön liittyviä sisältöjä. Yhtenä toimenpiteenä Urheilijoiden kaksoisurat
Päijät-Hämeessä – hankkeessa tuleekin tehdä yhteistyötä valmentajakoulutusta toteuttavien
tahojen kanssa ja kokeilla malleja tutkitun tiedon viemisestä osaksi valmennuskoulutusten
sisältöjä. Valmentajille tulee antaa tietoa kaksoisuramalleista ja siitä, miten valmentaja voi
omalta osaltaan olla kaksoisuratyötä tukemassa ja miksi. Valmentajien olisi hyvä tutkijoiden
mukaan ottaa myös hyvinvoinnin mittaaminen jotenkin osaksi valmennuskulttuuria.
Kokonaisvaltaisessa valmentamisessa urheilijan fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja
analysointi ei ole riittävää, vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi tulee myös ottaa huomioon.
Myös tämän ehdotuksen viemistä osaksi valmentajakoulutuksia tulee edistää.
Haastattelujen perusteella oppilaitoksissa toteutettavaan opinto-ohjaukseen ehdotetaan opokeskustelujen laittamista pakolliseksi kaikilla vuosiluokilla ainakin erityistehtävän saaneiden
oppilaitosten osalta. Lisäksi kansalliseen opinto-ohjaajien verkoston toimintaan suositellaan
lisäystä. Useammin toteutuville urheilijoiden opinto-ohjaajien kansallisen verkoston
tapaamisille on selvästi tarvetta. Urheilijoiden opinto-ohjaajien verkoston toimintaan ja
tapaamisiin tulee kiinnittää huomiota myös alueellisella tasolla. Opinto-ohjaukseen liittyen
tutkijoiden viesti oli toisen asteen osalta erityisesti lukion puolelle selkeä, ensimmäisen
vuosikurssin tulisi voida aloittaa väljemmällä ohjelmalla, jota pystyisi sitten kiristämään
opintojen edetessä.
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