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Tutkimustuloksia nuorten 
urheilusta: 

Kiikarissa 
talenttitoiminta
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Yhteistä näille:

Tarkastellaan jollekin valitulle joukolle 
järjestettyä toimintaa, joka tavoittelee 
urheilusuorituksen parantamista

Talenttitoiminta
Urheilijakehityskäytännöt
Lahjakkuusjärjestelmä
Kykykoulut…



Suomalainen talenttitoiminta yläkoululaiselle

Seura

KouluLajiliitto



Tutkimus: Talenttitoiminta eri maissa 

De Bosscher, V. & De Rycke, Jens. 2017. ”Talent development
programmes: a retrospective analysis of the age and support services
for talented athletes in 15 nations”. European Sport Management 
Quarterly 17 (5). 

• Mukana 2041 (~2900) huippu-urheilijaa 15 maasta, 37 eri lajista

• Tarkoituksena selvittää: 

1. missä iässä urheilijat olivat tulleet a) seurojen ja b) lajiliittojen 
lahjakkuuskäytäntöjen piiriin ja 

2. mitä nämä käytännöt olivat olleet.
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(n= 2626)
• Osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin (80 %)

• Lisäharjoituksia (76 %)

• Harjoitusten ja kilpailujen ohjelmointi (66 %)

• Erillisessä ryhmässä harjoittelu tai yksilöohjaus (66 %)

Suomalaisilla korostui lisäharjoittelu, vähäistä taas psyykkinen 
valmennus ja biomekaaninen tuki

Mitä tukea urheilijat olivat saaneet seuran tai lajiliiton 
potentiaalisena urheilijana?



Missä iässä urheilijat olivat saaneet seuran tai lajiliiton 
tukea potentiaalisena urheilijana?

Seuran tuki (ikä) Lajiliiton tuki (ikä)

keskiarvo 15,6 17,0

keskihajonta 3,8 3,6







Johtopäätökset?

1. Tämä osoittaa, että aikaisin aloitettu talenttitoiminta on suurella 
riskillä hukkainvestointi. 

2. Lajikulttuuriset erot ovat suuria, joten linjauksia pitää käsitellä aina 
lajikohtaisesti.

3. Tutkimus käsittelee vain lajien seurojen ja lajiliittojen toimia, joten 
sen perusteella ei voida sanoa mitään esimerkiksi 
yleisvalmennukseen keskittyvästä yläkoulutoiminnasta. 

4. Epäilen koko tutkimuksen asetelmaa.

5. Joku muu, mikä? 



Johtopäätös: seurojen kehittäminen!  

KEHITYSYMPÄRISTÖ
Koko ympäristön tarkastelu: 

seura, kulttuuri, asuinpaikka… 

Esim. Kristoffer Henriksen: 
Athletic Talent Development

Environment (ADTE) 



Tutkimus: Suomi-Unkari-vertailu: 
Jalkapallon huippujunioriseurat

Suomi Unkari

Toiminnan 
fokus

Laaja kirjo aktiviteetteja, 
Markkinalogiikka ja 

kuluttajuus,
”Supermarket”

Urheilijakehitys 
Fokus tuen maksimoinnissa

”Tuotantoalusta”

Henkilö-
resurssit

Vapaaehtoisuus Ammattilaisuus

Talous-
resurssit

Vanhemmat ”TAO”, HFF



Suomalaisten seurojen kehittyminen?

Suomi Unkari

Toiminnan 
fokus

Laaja kirjo aktiviteetteja, 
Markkinalogiikka ja 

kuluttajuus,
”Supermarket”

Urheilijakehitys 
Tuen maksimointi
”Tuotantoalusta”

Henkilö-
resurssit

Vapaaehtoisuus Ammattimaisuus

Talous-
resurssit

Vanhemmat ”TAO”, HFF tuki

Vanhempien kukkarosta tulee urheilun ”soveltuvuuskoe”?



Oma johtopäätökseni:

Laajan yläkoulutoiminnan kehittäminen voi olla yksi ratkaisu kiertää 
lahjakkuuden identifioinnin ja resurssien kysymyksiä.
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TALENTTITOIMINTA NUOREN SILMIN?



TUTKIMUS: Eteneminen talenttijärjestelmässä monille 
urheilijoille tärkeä kokemus → tunnustus ”lahjakkaana” ja 
mahdollisuus kehittyä 

Että kyllä, se [lajiliiton harjoitusleiri] opetti semmoseen
urheilijaelämään että kun, siis huolehittiin tosi tarkasti syömisestä ja 
reenaamisesta ja levosta ja ei mitään turhaa tehty, ja niin kun 
pienempänä jossain turnauksissa juostiin ympäri ja käytiin 
keskustassa ja yritettiin kaikkee, riehuttiin ja naurettiin ja näin niin 
sitten kun tuolla oli taukoo niin mentiin nukkumaan tai venyteltiin 
että se ei ollu semmosta, niin periaattees rentoo, mutta sitten se oli 
semmosta urheilijamaista ja kivaa. Et siitä mä tykkäsin. 

(tyttö, 16)



Mutta….

Yllättävän usein nuorelle itselleen jäi epäselväksi, mihin talenttijärjestelmässä 
eteneminen perustui. 

OA: Mistä syystä sä luulet että sä pääsit siihen joukkueeseen? Kerrottiinks sulle sitä?

Poika 17 v: Se on vähän jääny auki mutta… En mä oikein tiiä. Sitä sietää [valmentajalta] kysyä. 
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Toimijuuden tukeminen?



16.3.2018 17

Talenttina on 
mahdollisuus olla 
samanhenkisessä 

porukassa!



TALENTTITOIMINTA YHTEISKUNNAN SILMIN?

Kestävä kehitys, kestävyys
(sustainable development, sustainability)

Inhimillinen, 

sosiaalinen, 

taloudellinen ja 

ekologinen kestävyys



Inhimillinen kestävyys: 
miten tuetaan yksilön mahdollisuuksia hyvään 

elämään? 



Tutkimus: Valmentajan tuki kaksoisura-ajatteluun
Ronkainen, Ryba, Littlewood & Selänne. 2018. ’School, family and then hockey!’ Coaches’ views on 
dual career in ice hockey. International Journal of Sports Science & Coaching 13 (1), 38-45. 

• Teoreettinen tausta: eksistentiaalinen psykologia: tuetaan yksilöitä tekemään 
itse päätöksiä omasta, monimutkaisesta elämästään

• Tulos: Osalla jääkiekkovalmentajista (ja valmentajista yleensä) dominoi 
urheilusuorituksen parantaminen, koulutus on ammattilaisuran rinnalla     
”PLAN B”. 

• Tulos: Vaikka koulutusta pidetään tärkeänä, KÄYTÄNNÖT sen tukemiseksi 
vähäisiä.

• Ei olla tietoisia tai kiinnostuneita koulumenestyksestä. 

• Vanhemmat eivät välttämättä halua, että puututaan. 

• Hyviä käytäntöjä: esim. hiljainen opiskelutunti turnausmatkalla



Tutkimus: Urheilun yhteys terveyteen ja 
terveyskäyttäytymiseen

Appelqvist-Schmidlechner, Vaara, Häkkinen, Vasankari, Mäkinen, Mäntysaari, Kyröläinen. 2017. 
Relationships between youth sports participation and mental health in young adulthood among
Finnish males. American Journal of Health Promotion. Dec 21, 2017. 

”Mitä intensiivisemmin tutkimukseen osallistuneet miehet harrastivat lapsena 
liikuntaa ja mitä korkeammalla tasolla he kilpailivat, sitä vähemmän he oireilivat 
psyykkisesti nuorena aikuisena. - - Lapsuusajan liikuntaharrastuksen ja aikuisiän 
mielenterveyden välinen positiivinen yhteys säilyi vaikka analyysissä huomioitiin 
ikä, koulutus ja nykyinen fyysinen aktiivisuus.” 

https://thl.fi/fi/-/liikuntaharrastus-lapsena-suojaa-mielenterveysoireilta-aikuisena

https://thl.fi/fi/-/liikuntaharrastus-lapsena-suojaa-mielenterveysoireilta-aikuisena


Mutta…

THL: 
https://thl.fi/fi/-/liikuntaharrastus-lapsena-suojaa-mielenterveysoireilta-aikuisena

https://thl.fi/fi/-/liikuntaharrastus-lapsena-suojaa-mielenterveysoireilta-aikuisena
https://thl.fi/fi/-/liikuntaharrastus-lapsena-suojaa-mielenterveysoireilta-aikuisena


Oma Johtopäätökseni:

Urheilulla on hyvät mahdollisuudet sekä tukea että haitata inhimillisesti 
kestävää kehitystä. 

Pitää tuntea vaikutusmekanismit, 

jotta voi kehittää entistä parempaa toimintaa! 



2006

Kiitos!


