
Määrätietoinen Harjoittelu & 
Lahjakkuus
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Valmentamista eri tasoilla

Miesten maajoukkueet (FIN, SLO, SUI)

Naisten maajoukkueet (FIN, NED)

Miesten juniorit, liiga, mestareiden liiga (FIN, SWE, USA, SLO)

Naisten juniorit, liiga, mestareiden liiga (FIN, GER, RUS)

Miesten NCAA (USA) + oma ajatusmaailma- kerro Carl

Olympiakomitea 2019-
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Dr. Carl McGown Dr. Marv Dunphy



Pareton periaate
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Vastaa kysymykseen: mitkä 
ovat tärkeimmät tehtävät?

Toimenpiteet eroavat aina 
toisistaan painoarvossa

Määrätietoisen harjoittelun 
periaatteet ovat keskeisiä 
huippu-urheilussa

Mikä on vaikuttavin omassa 
kontrollissasi oleva asia?



Avainkysymykset ja avainviestit:

17.3.2020 5

Meidän tulisi tietää:

Mitä on lahjakkuus?

Mitä ominaisuuksia voit 
parantaa määrätietoisesti 
harjoittelemalla?

Mitä et voi merkittävästi 
parantaa?

Mistä pitkä ura koostuu? 

Meidän tulisi viestiä:

Huono yläkäsite

Lähes kaikkia ominaisuuksia ja 
enemmän, kuin osaamme 
ajatella (”loputon potentiaali”)

Mm. pituus, kehotyyppi, 
joustava älykkyys

Äärimmäisen kompleksi aihe 
(ympäristön tuottama nälkä)



Kompetenssihierarkia
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Laaja harrastajapohja ei tuo 
huippu-urheilumenestystä

Tietyt ominaisuudet ja 
toimenpiteet edistävät 
etenemistä uralla,                         
→ toteutuvatko?

”We can hypothesise, therefore, that a broad sport participation base is neither a 
necessary nor sufficient condition for success, but that it may influence success to 
some extent.” - Successful Elite Sport Policies (SPLISS 2.0, 2015, s.181)



Miksi Slovenia tuottaa huippuja eri lajeissa?

Kartta
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Črna na Koroškem (mm. Tina Maze, 
Nataša Lačen, Mitja Kunc, Danilo Pudgar)

Mojstrana (1900-1972 synt.)

Yht. 3520 asukasta / 20 olympiakävijää

SLO miesten lentopallo / 1900 pelaajaa, 
2xEM-hopea (2015, 2019)

SLO miesten koripallo / 11 000 pelaaja, 
1xEM-kulta (2017)



”Balkanin malli” … tai ehkä ei …

Miksi juuri Črna na Koroškem? 

Suomi 1920 vs Suomi 2020

Tarvitaan tuloksentekoa edesauttavaa 
(eettistä) osaamista

Olosuhteita menestykseen on vaikeaa 
luoda, jos yhteiskunta on matkalla toisaalle 
(elintaso, rahalliset satsaukset, kulttuuri)

Kumpi on tärkeämpää: nautinto (liikunta) 
vai merkitys (urheilu)?
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Mistä huiput siis tulevat?

Yhteiskunta- / sosiaalisten tieteiden ennustusvoima on rajallinen

Monisyisiin ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja → pieni määrä 
ydintoimenpiteitä voi silti auttaa paljon

Huippujen taustat näyttävät erilaisilta, mutta todellisuudessa takana 
on aina suuri määrä periaatteiden mukaista harjoittelua

Harjoittelun laatu & motivaatio urheilu-uraan ovat keskeisiä

Riittääkö itsemääräämisteoria (yhteisöllisyys, pätevyys, autonomia) 
motivaation luomiseen?
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Avainkäsitteitä tulosten takana:

Määrätietoinen harjoittelu (deliberate practice- K. Anders Ericsson) 

Kasvun asenne (growth mindset- Carol Dweck)

Älykkyys (fluid / crystallized) 

Tunnollisuus luonteenpiirteenä (Big Five personality traits)

Halu kohdata ja voittaa vastoinkäymisiä (→merkitys)
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Väärinymmärretty määrätietoisuus

K. Anders Ericsson & ”lahjakkuus vs. harjoittelu” –debatti: 

1. Tarvitaanko 10 000+ tuntia?

2. Retrospektiivisen tutkimuksen laatu

3. Aikainen erikoistuminen, kiintyminen, burn out?

4. Määrätietoinen harjoittelu vaatii ponnisteluja (tylsää?)

Määrätietoisen harjoittelun periaatteet ovat valideja
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Kyse on ensisijaisesti harjoittelun laadusta 

Ollakseen määrätietoista, kriteerien tulee täyttyä yksittäisessä harjoituksessa:

1. Spesifi ja hyvin määritelty tehtävä tai tavoite (ei ”yleinen” harjoite)

2. Palaute tehtävästä (ulkoinen tai sisäinen)

3. Optimaalinen haaste (mukavuusalueen ulkopuolella, virheet)

4. Täysi keskittyminen tehtävään (vaikeaa tehdä pitkiä aikoja)

5. Varioitu toistaminen = Pienet muutokset, paljon aikaa (motivaatiotekijät)

6. Osaavan valmentajan rooli on keskeinen

Peak (Ericsson, 2016), s. 99-100
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TAITO x

AVAIN 1

MITÄ 
PITÄISI 

TREENATA? 
80-20

TAITO x

AVAIN 1

SPESIFI 
TEHTÄVÄ

VAATIMUS-
TASO

PALAUTE

TÄYSI FOKUS

VARIOITU 
TOISTAMINEN

OSAAVA 
VALMENTAJA

HARJOITTELUSSA TOTEUTUVA 
MÄÄRÄTIETOISUUS:

MOTIVOITUNUT
URHEILIJA

Muokattu Peak (Ericsson, 2016, s. 99-100) pohjalta

SPESIFI YMPÄRISTÖ
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Brankica Mihajlovic, 190cm, SRB Salla Karhu, 178cm, FIN



Jos yksikin laatutekijä puuttuu, niin….

1. Spesifi tehtävä→ Et tiedä mitä hiot (ja tärkeintä asiaa vain joskus)

2. Palaute→ Et tiedä, mitä muuttaa

3. Haaste → Taso pysyy samana, etkä tee tarvittavia virheitä

4. Keskittyminen →Mikään edellisistä kohdista ei toteudu

5. Toistot → Et saa mahdollisuutta muuttua ja kehittyä

6. Osaava valmentaja → Tekijät toteutuvat vain satunnaisesti

Muokattu Peak (Ericsson, 2016), s. 99-100
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Ericsson, K. Anders. "Towards a science of the acquisition of expert performance in sports: Clarifying the 
differences between deliberate practice and other types of practice.“  Journal of sports sciences 38.2 
(2020): 159-176
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Ahdistus

Tylsyys

Haaste

Taidot

o

o
o

o

Flow

Määrätietoinen 
Harjoittelu

-Määrätietoinen 
harjoittelu &  
lähikehityksen vyöhyke 
ovat juuri flow-
ikkunan ulkopuolella:

-Epämukavuusalue on 
väylä kehittymiseen, 
pätevyyteen ja 
merkitykseen

-Hintana lukuisat 
virheet, lievä ahdistus 
ja kärsivällisyys (fun?)

Csikszentmihalyi, Flow, 1990, s 74



Harjoittelun laatutasot:

1. Määrätietoinen harjoittelu (deliberate)

• Kaikki viisi kriteeriä toteutuvat (+valmentaja)

• Maksimaalinen kehitys

2. Tarkoituksenmukainen harjoittelu (purposeful)

• Viisi kriteeriä toteutuu (valmentaja ajoittain)

• Pihapelit, omalla ajalla tehty laadukkain

3. Naiivi harjoittelu (naive)

• Kriteerit eivät pääsääntöisesti toteudu, puuhastelu
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4. Suunniteltu harjoittelu (structured) 

• Kriteerit eivät toteudu

• Valmentaja ja rakenne olemassa

5. Ylläpitävä harjoittelu (maintenance)

• Laadukasta, tietoista tason ylläpitoa

• Kriteerit toteutuvat ajoittain

Muokattu: Ericsson, K. Anders. "Towards a science of the acquisition of expert performance in sports: 
Clarifying the differences between deliberate practice and other types of practice.“
Journal of sports sciences 38.2 (2020): 159-176

Pieni määrä omaa tilaa
on tärkeää motivaatiolle



Lahjakkuus?
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Yleinen älykkyys = korrelaatio älykkyyden alalajien välillä

Kyky ratkoa uusia ja abstrakteja ongelmia 
ilman aikaisempaa tietoa tai harjoitusta

Yleisälykkyystekijää mittavat IQ / ÄO testit

Yksi nuorena mitattu tulos ennustaa mm:

Koulumenestystä, (Frey and Detterman, 2004: 
korrelaatio 0.82 g:n ja & SAT tulosten välillä),

Työmenestystä, terveyttä, jne

Mittaa keskushermoston toimintakykyä?
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Yleinen älykkyys (joustava & kristallisoitunut)
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”Prosessori”, joka ratkoo & 
kerryttää

Jäljelle jäävät faktat & tieto

Skeemat tai edustukset 
jostakin tietystä asiasta 



Ongelmat älykkyyden ylipainottamisessa:

Yleinen älykkyys ennustaa kykyä edetä elämässä (→ selittää n. 20% 
varianssista, mutta ei alaspesifiä osaamista)

Ennustaa sitä, kuinka hyvin suoriudut täysin uudesta tehtävästä

Alkuperäinen ja lopullinen spesifi kyky eivät voimakkaasti korreloi

Osin analoginen KTK- testin kanssa (motorinen ”yleistaitavuus”)

Määrätietoinen harjoittelu on ensisijaisesti taitojen kehittämistä, ei tiedon

Proseduraalinen ja deklaratiivinen oppiminen / muisti
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Big Five- Tunnollisuus
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Impulssikontrolli = 
toiseksi paras yksittäinen 
elintason ennustaja

Suurin osa huippu-
urheilijoista jatkumon 
kärkipäässä

Tunnollisuus kasvaa iän 
myötä (oppimisen & 
vastuun merkitys)

Grit? (Duckworth)

”Conscientiousness is the most reliable personality predictor of 
occupational success … high-conscientiousness scores set a lot
of goals and stick to them.”

-Personality (Daniel Nettle, 2007, s. 142-143)



Periksiantamattomuus ydinarvona

Liittyy kaikkiin edellisistä ominaisuuksista (etenkin asenne, tunnollisuus)

Mukavuusalueen ulkopuolella virheiden ja epäonnistumisten määrä kasvaa    
→Merkitys ja identiteetti tulee vastoinkäymisten voittamisesta

”Adversity can vary … based on individuals’ subjective appraisal of and meaning
attached to a particular event. … it is not the event per se, that dictates the
severity of adversity, but rather individuals’ appraisal of the event.”

-Podium: What Shapes a Sporting Champion? (Ben Oakley, 2014, s. 127.)
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Kiitos!


