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Esityksen rakenne

1) Lyhyesti kaksoisuratutkimuksen tilanteesta

2) Urheiluyläkoulukokeiluun liittyvä tutkimus ja tuloksia

3) Yhteenveto ja johtopäätökset



Kansainvälisesti tutkittua kaksoisurasta

▪ Kaksoisuralla käsitetään urheilijan uran yhdistämistä koulutukseen tai ammattiin (Stambulova

& Wylleman, 2015)

Eurooppalaisessa kaksoisuratutkimuksessa on pääasiassa (Geraniosova & Ronkainen, 2015):

1) Selvitetty EU-maiden kaksoisuraa tukevia kansallisia säädöksiä ja rakenteita

→ Koulutusjärjestelmissä isoja eroja: (vrt. Pohjoisamerikkalainen-Eurooppalainen) 

2) Urheilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia kahden uran yhdistämisestä

→ Urheilijat kokevat koulutuksen ja urheilun tukevan toisiaan, mutta myös esteitä ja 

hankaluuksia kahden uran yhdistämisessä (Lopez de. Subijana et al. 2015; Stambulova et al. 

2015)

▪ Ympäristön merkitys valtava - valmentajat, koulu, ystävät ja vanhemmat sekä tukevat että

kuormittavat (Brown et al. 2015; Ryba et al. 2016).



Kaksoisuratutkimus Suomessa

▪ Tutkimus koostuu pääasiassa opinnäytetöistä (Ryba et al. 2016)

▪ Kansallisesti merkittävässä Voitto Pitkällä Tähtäimellä (‘Winning in the Long Run’) 

tutkimushankkeessa selvitettiin Suomen urheilulukioissa opiskelevien urheilijoiden urakehityksen 

riski- ja suojaavia tekijöitä lukiovuosien 2015-2018 ajan (Ryba et al. 2016). 

Muutama keskeinen tulos:

▪ Ensimmäisen lukiovuoden alussa uupumisoireita on joka kolmannella oppilaalla. Alun perin kouluun 

liittyvä väsymys siirtyi ajan myötä urheiluun – ei vertailupohjaa yleislukioihin!

▪ Urheilulukiolaisten keskuudessa havaittiin kolme eri identiteettiprofiilia:

1) Vahva urheilija- ja opiskelijaidentiteetti (34%)

2) Hajanainen identiteetti (37%) 

3) Urheiluorientoitunut identiteetti (29 %)



Urheiluyläkoulukokeilun seurantatutkimus –
”sport and education for life”

▪ Kolmivuotinen (lv. 2017-2020) seurantatutkimus osana syksyllä 2017 alkanutta Olympiakomitean 

koordinoimana urheiluyläkoulukokeilua

▪ Yhteistyössä - Kihu, Olympiakomitea, urheiluyläkoulut, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi

Tutkimuksen tavoitteet:

▪ Kuvata urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvien urheilijoiden akateemisen- ja urheilullisen hyvinvoinnin 

sekä terveyskäyttäytymisen kehittymistä yläkoulun aikana 

▪ Arvioida tukiverkoston (vanhemmat, opettajat, valmentajat kaverit, urheiluseura, koulu) merkitystä 

urheilijan kaksoisuralle ja hyvinvoinnille



Tutkimusainesto

Seurannassa lukuvuonna 2017-2018 aloittaneet oppilaat:

1) Kyselylomakkeet (19 koulua: urheilu- ja rinnakkaisluokat)

2) Haastattelut (urheilevat oppilaat, opettajat, rehtorit)

7 lk – syksy 2017 7 lk – kevät 2018 8 lk – kevät 2019 9 lk – kevät 2020

5 koulua

Kevät
2019

8 lk
5 koulua

Kevät
2020

9 lk



Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteet

▪ Antaa valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen 

opintoihin

▪ Edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, 

kehittää elämänhallintataitoja ja hyvinvointia

▪ Koulun ja urheiluseuran toimijoiden tehtävänä on tukea nuorta 

opiskelun ja urheilun yhdistämisessä



Oppilaiden valmiudet koulunkäyntiin

Tytöt panostavat usein enemmän kouluun ja 

pojat urheiluun: 

”Pojista löytyy enemmän tämmösiä jotka ehkä

vetää toisel kädel sen koulun” 

(Liikunnanopettaja 1)

Urheiluluokilta puuttuu usein akateemisesti heikot oppilaat:

Kyl tää ylivoimasesti tää kasiluokka on parempi ku muut rinnakkaisluokat... Rinnakkaisliikuntaluokalla on 
ihan erilaista opiskelumenestys, siel on niitä huippuja mut sit siel on paljon myös niitä heikkoja, tavallaan
tästä luokasta nyt puuttuu ne ihan heikot. (Kotitalousopettaja 1)



Urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen

Onnistuu suurimmalta osalta hyvin:

” keskimäärin ei oo ollu mitään vaikeet... 

mut varmaan tosi paljon riippuu

tyypistä... Kouluun ei oo niin paljon

tarvinnu panostaa, viel ainakaan. 

Urheilu ei oo tavallaan ehkä tuntunu niin

kuormittavalt, kun se on silleen kivaa. 

jos joku vaik tykkäis vaikka kattoo jotain

Netflixiä, niin eihän se oo kenellekään

semmosta kuormittavaa jos siit

tykkää...” (Uimari 1)



Elintavat 7 lk ja 8 lk

Uni ja vapaa-aika 7 LK 8 LK

Urheilija
n=337

Verrokki
n=213

Urheilija
n=205

Verrokki
n=155

Väsymys päiväsaikaan
2.90 
(0.92)

3.00 
(1.01)

3.14 
(1.01)

3.24 
(1.14)

Herään aamulla
pirteänä

2.85 
(1.11)**

2.59 
(1.12)

2.73 
(1.16)*

2.44 
(1.10)

Sähköisten laitteiden 
käyttö ennen 
nukkumaanmenoa

2.21 
(1.19)

2.05 
(1.16)

1.98 
(1.16)

1.77 
(1.09)

Menen säännöllisesti
nukkumaan

3.53 
(0.93)***

3.18 
(1.02)

3.30 
(1.05)*

3.05 
(1.07)

Riittävästi vapaa-
aikaa

3.41 
(1.17)***

3.75 
(1.11)

3.51 
(1.13)*

3.82 
(1.20)

Riittävästi aikaa 
kavereiden kanssa

3.16 
(1.21)***

3.71
(1.13)

3.37 
(1.19)***

3.82 
(1.19)

Ravinto 7 LK 8 LK

Urheilija
n=337

Verrokki
n=213

Urheilija
n=205

Verrokki
n=155

Hedelmiä
4.82 
(1.01)***

4.43 
(1.13)

4.93 
(1.03)***

4.35 
(1.22)

Vihanneksia
4.79 
(1.08)***

4.28 
(1.31)

4.92 
(1.08)***

4.46 
(1.24)

Makeisia
3.02 
(0.68)***

3.27 
(0.71)

3.11 
(0.79)

3.25 
(0.95)

Limsoja
2.60 
(0.88)*

2.79 
(0.95)

2.81 
(1.00)

2.88 
(1.06)

Kalaa
2.90 
(0.82)

2.80 
(0.82)

3.04 
(0.97)*

2.84 
(0.86)

5-6 ateriaa päivässä
4.14 
(0.99)***

3.64 
(1.12)

4.12 
(1.07)***

3.49 
(1.42)

(1 = Ei koskaan – 5 = viitenä tai useampana päivänä(1 = ei pidä lainkaan paikkansa - 5 = pitää täysin paikkansa)



Uupumus
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Koulu-uupumus 7 lk 8lk
Urheilija
n=260

Verrokki
n=187

Urheilija
n=214

Verrokki
n=156

Uupumus

”Tunnen hukkuvani koulutyöhön” 3.56 (1.22) 3.60 (1.36) 3.77 (1.39) 3.60 (1.46)
Kyynisyys

Haluttomuus opinnoissa ja ajatuksia
lopettaa opiskelu 2.27 (1.15) 2.40 (1.27) 2.43 (1.40) 2.65 (1.46)
Riittämättömyys

Riittämättömyyden tunteita
opinnoissa 2.70 (1.25)* 2.99 (1.33) 2.92(1.44) 3.01 (1.40)

(1) täysin eri mieltä - (6) täysin samaa mieltä



Urheilu-uupumus 7 lk 8lk
Tytöt
n=110

Pojat
n=146

Tytöt
n=99

Pojat
n=94

Väsymys

”Tunnen hukkuvani harjoitusmääriin” 2.27 (1.29)*** 1.77 (.94) 2.60 (1.39) 2.38 (1.39)

Kyynisyys

Haluttomuus urheilussa ja ajatuksia
lopettaa urheilu 1.87 (1.27)*** 1.41 (.76) 2.18 (1.48) 1.94 (1.31)
Riittämättömyys

Riittämättömyyden tunteita
urheilussa 2.39 (1.40)*** 1.86 (1.05) 2.70 (1.52)*** 2.02 (1.31)

Täysin eri mieltä (1)  - täysin samaa mieltä (6)



Ympäristön tuki

Koulunkäynti

Tuki 7 lk
Urheilija
n=318-260

Verrokki
n=210-187

Äitini rohkaisee minua 
menestymään koulussa

4.67 (.69)* 4.50 (.89)

Isäni rohkaisee minua 
menestymään koulussa

4.51 (.88) 4.38 (.98)

Opettajat tukevat 
minua tarvittaessa

4.02 (.86) 3.98 (.91)

Muut oppilaat 
koulussani tukevat 
minua tarvittaessa

4.10 (.85)*** 3.71 (.94)

Urheilu

Tuki 7 lk
Urheilija tyttö
n=114

Urheilija poika
n=143

Äitini kannustaa
liikkumaan

4.63 (.57)* 4.47 (.79)

Isäni kannustaa 
liikkumaan

4.44 (.87) 4.52 (.65)

Valmentajat tukevat 
minua tarvittaessa

4.35 (.87) 4.54 (.74)

Seurakaverini tukevat
minua tarvittaessa

4.57 (.73) 4.47 (.72)

(1 = ei pidä lainkaan paikkansa - 5 = pitää täysin paikkansa)



Oppilaiden identiteetti

1) Koulu ykkönen

“ No urheilu on toka prioriteetti heti koulun jälkeen. Mä käyn aina treeneissä, en mieluusti halua jättää

treenejä välistä, panostan siihen niin hyvin kun mä pystyn. Nulle riittää se et mä pääsin nyt oman ikäisten SM-

kisoihin eikä mun tarvi voittaa siellä mitään” (Uimari 2) 

2) Koulu tärkeä, urheilu ykkönen

” Nyt mä oon viel enemmän tohon urheiluun panostanu ja jättäny ehk sit vähän kouluu jotenkin täs kasiluokan

lopus syrjemmälle miettien noit isoi kisoi mitä on tulossa” (Uimari 3)

3) Molemmat yhtä tärkeitä

” On nää yhtä tärkeitä jos miettii, et jos ei pääse mihkää ammattiurheilijaks ni sitte pitää rakentaa jotai toist

uraa” (Jääkiekkolija 1)



Koulun merkitys nuoren urheilijan elämässä
▪ Yhtä haastateltavaa lukuunottamatta, kaikki pitivät koulunkäyntiä tärkeänä tai todella tärkeänä:

” Tärkee... No kyllä yritän panostaa kaikkeni siihen että sais hyviä arvosanoja ja tällasta” (Salibandy 1)

” No onhan se varmaan. Kylhän se ois nyt hyvä, et tulis hyvii arvosanoja, et pääsis ihan hyvään lukioon” 

(Jalkapalloilija 2)

Opettajanmukaan:

”Mun mielestä hyvin panostavat, mut ku yheksäntoista oppilaista ni ainahan siellä löytyy, et ei ehkä nyt

kaikkiin aineisiin panosteta mutta kyllä jos yleiskuvaa ajatattelee ni panostavat, et ovat myös

akateemisesti kunnianhimoisia että ihan selkeesti nyt jo puhuvat et mihin lukioon menevät ja haluuvat

myös et muidenki ku liikunnan numero on hyvä” (Kotitalousopettaja 1)



Urheilun merkitys nuoren elämässä
1) Urheilu harrastuksena

” No mä en oo ikinä pyrkiny mihinkään maajoukkueisiin tai näin. Et se on enemmän ollu aina harrastus... Et en haluais
tulla isona mikskää ammattilaiseks” (Jalkapalloilija 4)

2) Urheilu keskiössä

Urheilu ammattina

” No ammattilaisjääkiekkoilija, et pääsis joskus pelaa ihan sitte ammatikseen ja sais siitä rahaa ja tienata sen 
elantonsa. Sais tehä sitä mistä tykkää” (Jääkiekkoilija 2)

Kansallinen ja kansainvälinen menestys

”... ja semmonen unelma ois voittaa MM-mitali” (Joukkuevoimistelija 1)

”... mä treenaan tosi paljon ja mä haluan olla hyvä siinä mun lajissa... mä oon nyt Suomen top 40, niin on se ihan
hyvin” (Taitoluistelija 1)



Urheilussa oppii
Sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja

” ...sosiaalisuutta, tutustuu uusiin ihmisiin helpommin” (Jalkapalloilija 4)

Itsetuntemusta ja tunteiden säätelyä

”... miten toimitaan ryhmässä ja urheilussa mun mielestä tavallaan käsittelemään itteään ja omia

tuntemuksiaan... Ja mä uskon et se tulee auttamaan mua ainakin myöhemmin” (Uimari 3)

Ajankäyttöä ja arjen suunnittelua

”semmost aikatauluttamista, ja ajan hyödyks käyttämistä... Ja et sä saat asiat tehtyy, ja et sä teet ne

kunnolla...” (Uimari 1)

Pitkäjänteisyyttä

”et sit ku vähä alkaa tuntua, et painaa, ni sit ala tietsä luovuttaa vaan sit et se jatkaa” (Yleisurheilija 1)



Oppilaiden kokemukset yläkoulukokeilusta
Kaikki haastatteltavat kokivat yläkoulukokeiluun onnistuneena:

Joustavat opintojärjestelyt ja opettajien tuki

” jos on vaikka pitkiä pelireissuja, niin siin saa johonkin esitelmiin lisäaikaa...” (salibandy 2)

Samanhenkisiä, kilpailuorientoituneita luokkakavereita

Hyvä ryhmähenki

Lisääntynyt liikunta koulupäivän aikana

”...tosi monipuolisesti liikuntatunteja ja paljon, et se tukee sitte tohon jääkiekkoon lajina. Ja et tääl tehään
just monipuolisesti, se auttaa” (Jääkiekkolija 2)

” se ei oo yhtä monipuolista ja sillä taval tukevaa kun mitä mä oisin ehkä halunnu. Mä olin olettanu et 
enemmän nii ku voimaliikkeitä ja liikkuvuutta sun muuta… me pelataan vaikka futista, mikä ei tietty tue 
kauheen laajasti muita lajeja kun vaan niitä jotka pelaa jotain pallopelejä”. (Uimari 2)



Oppilaiden kokemat haasteet

Välimatkat ja siirtymiset koulupäivän aikana

”Välil on raskast kun meijjän pitää mennä metrol ja sit me ollaan aina seuraavilt oppitunneilt myöhässä ja. 

Se siirtymä on tavallaan raskain” (Jalkapalloilija 5)

Lisääntynyt liikunta, saattaa lisätä kokonaiskuormitusta

” no en mä nyt tiedä onks se huono puoli sinänsä, mut sit saattaa olla ettei oo yhtään lepopäivää ku ne

urheilupäivät sattuu oleen just samaan aikaan treenien kaa. Paitsi nyt tietenki ku aamutreenit loppu, nii

nyt mä sit pystyn pitään niit lepopäivii ihan hyvin”. (Motocross 1)
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Kokonaiskuormitus haasteena

▪ Kokonaisrasitukseen vaikuttaa merkittävästi odotukset oppilaiden suorittamiseen koulussa ja 

urheilussa

”...meidän nuoret urheilijat joutuu kovaan prässiin kolmesta suunnasta. Vaativat kodit, vaativa valmennus

eli urheilumaailma, ja vaativa koulumaailma. Veikkaan, että yksin koulu ei uuvuta. Yksin urheilu ei uuvuta. 

Mutta kun molemmissa on paljon, ja omat odotukset sekä ympärillä olevien aikuisten vaatimukset on 

korkeet” (Liikunnanopettaja 2)

▪ Rasitus pääsääntöisesti psyykkistä

” Se kuormittavuus, on enemmän henkistä kun fyysistä pääsääntöisesti. Se on yksilöllinen se tunne että

milloin on liikaa. Ja, mä sanosin sillä tavalla että tää henkinen, burnout-riski on suurempi ku fyysinen

burnout-riski” (Rehtori 2)



Yhteenveto
+

▪ Urheilijat ovat opineet tärkeitä taitoja kaksoisuran kannalta : tehostunut ajankäyttö, 
säännölliset rutiinit, sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja sekä itsetuntemusta (Gomez et al. 
2018) 

▪ Oppilaiden kokema laaja tuki koulunkäynnille ja urheilulle (erityisesti äidit tärkeitä) on 
edellytys kaksoisuran onnistumiselle (Debois, Ledon & Wylleman, 2015) 

▪ Urheilijoilla vähemmän väsymystä ja paremmat ravintotottumukset kuin verrokeilla

-

▪ Urheilijoilla vähemmän vapaa-aikaa ja aikaa kavereille kuin verrokeilla

▪ Urheilevilla tytöillä enemmän urheilu-uupumusta kuin pojilla

▪ Siirtymiset koulupäivän aikana ja psyykkinen kokonaisrasitus kuormittaa urheilijoita



Johtopäätökset

▪ Koulunkäynnin tukeminen tärkeää, sillä kaksoisuraan panostaneiden urheilijoiden siirtymä urheilusta 
työelämään sujuvampi kuin urheilijoilla, jotka keskittyvät pelkästään urheiluun. (Ryba et al. 2017; 
Torregrosa et al. 2015)

▪ Urheilevien yläkoululaisten jaksaminen ja nukkumistottumukset näyttävät ryhmätasolla lupaavilta. 
Joka viides urheilija ilmaisi kokevansa väsymystä kolme kertaa viikossa tai useammin, ja vain reilu 
kuusi prosenttia ilmaisi nukkuvansa kouluviikolla alle kahdeksan tuntia. 

→ Yksilötasolla huomattavia eroja, joihin syytä pureutua tarkemmin!

▪ Koulun ja urheilun tärkeys vaihtelee – oppilaat tietävät selvästi mihin haluavat tulevaisuudessa
panostaa (vrt. 37 % urheiluluokiolaisista hajanainen identiteetti)

▪ Urheiluyläkoulukokeilu vaikuttanut positiivisesti urheilijoiden elintapoihin - yksilölajien harrastajien 
ravitsemus lähimpänä ja joukkuelajien harrastajien kauimpana VRN:n ravitsemussuosituksista. 



Seuraavat askeleet

▪ Miten urheiluyläkoulukoulukokeilu on valmistanut nuoria kasvaviin

koulunkäynnin ja urheilun vaatimuksiin toisella asteella?



Kiitos!

Joni.kuokkanen@abo.fi


