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Abstract 
 
Finnish high performance sports support athletes in pursuing two careers. The aim of combining a career in sports 
and studies in a higher education institution is to provide athletes with an operating environment and conditions 
that enable them to develop into elite athletes competing at the international level. The higher education system 
strives to provide athletes with services that facilitate combining daily practice and studies in a flexible manner. 
 
Athletes completing their studies must be able to combine a career in sports with studies in a way that allows them 
to succeed in both. Combining two careers is highly demanding to an athlete. A person aiming for a career as an 
elite athlete must be extremely motivated and have a strong support network in both sports and studies.  
 
The purpose of this thesis was to conduct a standardised questionnaire survey used to determine how the athletes 
who study at the Savonia University of Applied Sciences or the University of Eastern Finland through the Kuopio 
Sports Academy perceive combining a career in sports with studies in a higher education institution, how engaging 
they find their studies and how they perceive the workload caused by the studies along with a career in sports. A 
further aim was to find out how the athletes would like to develop the activities of Kuopio Sports Academy and 
their higher education institutions. 
 
The aim of this study was to collect high-quality theoretical data on the construction of dual careers by athletes 
and to obtain further information on how athletes could be better supported in combining a career in sports with 
studies in the future. Both quantitative and qualitative research approaches were applied as the research methods 
in the questionnaire survey. The survey was conducted electronically using a structured questionnaire form. The 
questionnaire was submitted to the higher education students of Kuopio Sports Academy, which also served as the 
partner of this study. In total, 17 athletes responded to the survey; 5 of them were international-level athletes and 
12 engaged in their sport at the national level. 
 
Based on the results, the athletes primarily considered their studies to progress well. In this study, problems rela-
ted to combining two careers emerged in connection with the scarcity of support and information provided by the 
higher education institutions about combining two careers. Indeed, awareness of combining two careers should be 
actively raised in higher education institutions. In their responses, the athletes included direct development sug-
gestions concerning the activities of both the higher education institutions and the Sports Academy. 
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1 JOHDANTO 

 

”Hyvä urheilija kontrolloi koko ajan harjoitteluaan ja etsii ratkaisuja ongelmiin itse tai yhdessä val-

mentajan kanssa. Hyvä urheilija tekee harjoitukset aina täysipainoisesti ja on esimerkkinä nuorem-

mille urheilijoille.” (Forsman, Lampinen 2008, 235.) Vahva luotto omiin kykyihin ja itseensä on ää-

rimmäisen tärkeää, jos halutaan saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämä ajattelutapa suuntaa vahvasti 

ihmisen työskentelyä määritettyä tavoitetta kohti. (Roberts 2001, 236) 

 

Huippu-urheilijan harjoittelu on kokopäivätyötä. Erona normaaliin kokopäivätyöhön on se, että urhei-

lijan rahalliset ansiot määräytyvät saavutetun menestyksen mukaan. Huippu-urheilijana on urheilijan 

harjoiteltava ja tehtävä töitä määrätietoisesti joka päivä. Huippu-urheilijan ammattiin eivät siis kuulu 

säännölliset vapaapäivät vaan ammatin eteen on paiskittava töitä joka päivä. Urheilija tasapainoilee 

jatkuvasti harjoittelumäärien, tarpeellisen levon  sekä oman kehittymisensä kanssa. (Kaski 2006, 

191-192.) Urheilijan täytyy arjessaan yhdistää ura ja opiskelu siten, että urheilija menestyy kum-

massakin. Huippu-urheilijaksi tähtäävältä henkilöltä siis vaaditaan paljon. Uran ja opiskelun yhdistä-

minen vaatii, että urheilija on motivoitunut ja hänellä on hyvät tukijoukot niin urheilussa kuin opiske-

lussakin. Urheilun ja uran tavoitteita määritellessä täytyy muistaa, että jokainen urheilija on oman-

laisensa ja tarvitsee siksi vahvan tukiverkon ympärilleen. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään Kuopion alueen urheiluakatemian korkeakoulussa opiskelevien ur-

heilijoiden urheilu-uran sekä opintojen yhdistämiseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään millaista 

imua urheilijat kokevat opintojen suorittamiseen ja miten heidän opintonsa ovat edenneet. Tutki-

muksessa pyritään selvittämään myös millä tavoin urheilijoiden opintojen edistymistä voitaisiin pa-

rantaa ja millaisia kehitysideoita urheilijoilla on Kuopion alueen urheiluakatemian ja korkeakoulujen 

toimintakohtaan. 

 

Ajatus opinnäytetyöhön syntyi muutaman eri polun kautta. Ajatuksen heräämiseen vaikuttivat muun 

muassa Tutkimus –ja kehittämismenetelmät kurssi sekä omakohtainen kokemus urheilu-uran ja 

opiskelun yhdistämisen haasteista. Viimeisen silauksen aiheeseen päätymiselle antoi keskustelu kah-

den uran yhdistämisen haasteista erään korkeakoulussa opiskelevan huippu-urheilijan kanssa. Opin-

näytetyöni yhteistyökumppanina toimii Kuopion alueen urheiluakatemia. 
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2 DUAL CAREER 

 

Dual Career eli kaksoisura tarkoittaa huippu-urheilun harjoittamisen ja opiskelun yhdistämistä. On-

nistunut kaksoisura mahdollistaa urheilijan opintojen suorittamisen aikataulussa sekä tulevaisuudes-

sa saumattoman työelämään integroitumisen urheilu-uran päätyttyä. (Huippu-urheilun ja koulutuk-

sen yhdistämisen vaikeudet sekä hyvät käytännöt talviurheilussa, Kirsi Yrjölän opinnäytetyö 2011) 

Kaksoisura on siis käytännössä opiskelun, harjoittelun tai työn sekä urheilun yhdistelmä, joka mah-

dollistaa yksilön täyden potentiaalin saavuttamisen elämässä. (Suomalaiset kaksoisuran kehitysym-

päristöt 2018) 

 

Urheilijoiden odotetaan toisen asteen koulutuksen ja urheilu-uran yhdistämistä, mutta myös hakeu-

tumista jatkokoulutukseen, joka mahdollistaa urheilijan urakehityksen urheilu-uran jälkeen ja helpot-

taa urheilijan työllistymistä. Yhtäaikaisesti huippu-urheiluun sekä korkeakouluopintoihin panostami-

nen on erittäin vaativaa ja urheilijoiden on haastavaa yltää parhaaseen mahdolliseen suoritukseen 

kummallakin osa-alueella sekä urheilussa että opinnoissa. On yleistä, että opiskelu- tai urheilume-

nestys saavutetaan usein toisen osa-alueen kustannuksella ja menestymisen hintana on myös mui-

hin elämänosa-alueisiin panostamisen rajoittaminen. (Ryba, T. V., Aunola, K., Ronkainen, N. J., Se-

länne, H., & Kalaja, S. 2016. Urheilijoiden kaksoisuraan liittyvän tutkimuksen tämänhetkinen tilanne 

Suomessa.) 

 

 

3 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA 

 

Suomen olympiakomitea on vuonna 1907 Helsingissä perustettu rekisteröity yhdistys. Suomen 

olympiakomitea yhdistyksen tehtäviksi luokitellaan tehtävä toimia urheilun äänenkannattajana suo-

malaisessa yhteiskunnassa, johtaa suomalaista huippu-urheilua ja luoda sekä ylläpitää urheiluyhteis-

työverkostoja. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö pyrkii mahdollistamaan menestyksekkään 

huippu-urheilun. Huippu-urheiluyksikö vastaa huippu-urheiluverkostojen johtamisesta ja talous-, olo-

suhde- sekä osaamisresurssien jakamisesta. Huippu-urheiluyksikön sisällä on kolme ohjelmaa joiden 

kautta urheilijat, valmentajat ja muut toimijat saavat tarvitsemansa tuen: Huippuvaiheen ohjelma, 

Urheiluakatemiaohjelma ja Osaamisohjelma. (S. Koski, S. Stenholm Ohjaus urheilijan kaksoisuran 

tukijana. Kasvatustieteen pro gragu-tutkielma 2017)  
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4 HUIPPU-URHEILIJA SUOMESSA 

 

Suomalainen huippu-urheilu on ammattimaistunut. Valmennustoiminnassa urheilija nähdään koko-

naisvaltaisena ihmisenä. Huippu-urheilun kaupallistuminen tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden hyö-

dyntää näkyvyyttä sponsorihankinnassa. Urheilijalle oman työnteon mahdollistamiseksi on yhteis-

kunnan ja sponsoreiden tuki välttämättömyys. Taloudellinen tuki antaa urheilijalle mahdollisuuden 

harjoitella olosuhteissa, joissa nousu huipulle on mahdollista. (Kaski. 2006, 21-23.) Huippu-urheilu 

on ”kilpailullinen, inhimillinen ja vaativa matka jotakin ylevää ja kohottavaa kohti”. Urheilijalta vaadi-

taan suuri määrä työtä päästä kansainvälisen tason huippu-urheilijaksi. Huippu-urheilu on ammatti, 

johon valmistautuminen alkaa nuorena ja jota täytyy ammattimaisesti johtaa. (Korjus 2002, 132, 

135) 

 

Suomalainen valmentautuminen elää edelleen murrosvaihetta. Yhä edelleen ollaan tilanteessa, jossa 

urheilijat yhdessä valmentajien kanssa keskittyvät määrätietoisesti itse asettamiinsa tavoitteisiin ja 

pyrkivät asetettuja tavoitteita kohti omassa keskinäisessä symbioosissa. Urheilijoiden ja valmentajien 

tietoa ja osaamista ei edelleenkään jaeta riittävän aktiivisesti, vaan vallalla on ajatusmaailma, että 

”kilpailijat” voisivat hyötyä siitä liikaa. Tietoa ja osaamista löytyy Suomesta paljon, mutta se ei ole 

kaikkien ulottuvilla. Huippu-urheilun valmentautumisen kehittymiseksi olisi aika siirtyä tietoa ja taitoa 

jakavaan urheiluvalmennuksen kulttuuria kohti. (Kaski 2006, 27.) 

 

Urheilijan on omassa arjessaan lähes mahdotonta tehdä 6-8 tunnin työpäiviä harjoittelun lisäksi. Kil-

paurheiluun valmentautuminen vaatii siis suuren määrän taloudellisia resursseja urheilijan arkeen. 

Menestyksen saavuttaminen vaatii urheilijalta täysipäiväistä harjoittelua ja on näin ollen urheilijan 

päivätyö. Valmentautumisesta aiheutuvat kulut on korvatta muuten kuin yhtäaikaiseti jotain toista 

päivätyötä tekemällä. Urheilija tarvitsee jokapäiväisen valmentautumisen lisäksi erilaisia testaus- ja 

palautumismenetelmiä, joihin urheilija kaipaa ammattilaisten apua. Harjoitusolosuhteiden etsiminen 

ja niihin hakeutuminen vaatii siis runsaasti resurseja. Harjoittelun lisäksi resursseja tarvitaan harjoit-

telu- ja kilpailuvälinekustanuksiin, sillä urheilijalla tulee olla samat lähtökohdat välineiden avulla kuin 

hänen kilpailijoillaan. Urheilijan resursseja vie myös urheilu-uran kanssa yhtäaikainen opiskelu, sillä 

nykyisessä huippu-urheilusysteemissä painotetaan paljon huippu-urheilu-uran jälkeistä aikaa. (Kor-

jus 2002, 67-69) 
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4.1 Huippusuoritus 
 

Huippu-urheiijalta vaaditaan huippusuoritusta. Huippu-suoritus on ihmisarvoa kohottavaa, tunteita 

herättävää ja innostavaa. (Korjus 2002, 15.) Huippusuoritukseen yltäessään urheiija ohittaa omat 

rajansa. Urheilussa huippusuoritus merkitsee urheilijan tekemää ennätystä, jolloin urheiija nousee 

lajinsa huipulle. Huippusuoritus aiheuttaa voimakkaita tunteita ja on urheilijalle hyvin henkilökohtai-

nen kokemus, jota ei voi muut kuin urheilija itse kuvailla. Huippusuorituksen saavuttamisen mahdol-

listavat osaaminen, ahkera työnteko ja lahjakkuus. (Korjus 2002, 17, 21.) Huippusuorituksen hetkel-

lä tulee urheilijan taidot, fysiikka ja psyyke olla korkealla tasolla. Ahkera harjoittelu tähtää siihen, et-

tä kilpailutilanteessa urheilija pystyy tekemään oman huippusuorituksensa. (Forsman & Lampinen 

2008, 233.) 

 

4.2 Urheilijasta huippu-urheilijaksi 
 

Kasvu urheilijasta huippu-urheilijaksi vaatii urheilijalta paljon fyysisiä, mutta myös psyykkisiä ponnis-

teluja. Urheilijan täytyy pystyä asettamaan omat tavoitteensa huippu-urheilun edellyttämälle tasolle 

ja pystyä harjoittelemaan määrätietoisesti kohti näitä tavoitteita. Urheilijan siirtyessä huippu-

urheilijaksi täytyy hänen osata itse analysoida omaa tekemistä ja suorituksia, joiden perusteella hä-

nen on kyettävä tekemään jatkosuunnitelmia. Tietyn tavoitteen asettaminen ja erityisesti pyrkimys 

saavuttaa tavoite riippuu siitä, että urheilija itse uskoo pystyvänsä saavuttamaan asetetun tavoit-

teen. (Forsman & Lampinen 2008, 235; Roberts 2001, 236.) 

 

Urheilusta huippu-urheiluun siirtyvien tulee kiinnittää erityistä huomiota kolmeen asiaan, jotka oh-

jaavat tien huipulle: määrätietoinen työ, itsekuri ja rutiininomainen elämänrytmi. Huipulle pääsemi-

nen ja varsinkin siellä pysyminen vaatii urheilijalta jatkuvaa kovaa työtä. Urheilijan elämää, harjoitte-

lua ja ajankäyttöä säätelee puolestaan itsekuri. Säännölliset elämäntavat ovat menestyksen ehto. 

Säännöllisillä elämäntavoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi harjoittelun ja levon oikeaa 

suhdetta. Urheilijan halu kehittyä, kunnianhimo ja rakkaus lajiin auttavat pitämään helpommin yllä 

säännöllisiä elämäntapoja. (Korjus 2002, 137, 146.) Lampikoski & Miettinen (1999, 51-52.) kertovat 

tutkimuksensa perusteella menestyksen avaintekijöistä. Osatekijöitä ovat: unelma/ päämäärä, äly/ 

uutteruus, onni/ suhteet ja sattuma.Tutkimuksessa kaksi osatekijää: lahjakkuus ja uutteruus erottui-

vat selvästi muista. Huipulle pyrittäessä päämäärätietoisuuden ja työnteon merkitys kasvaa. (Lampi-

koski & Miettiinen 1999, 51-52.) 

 

Urheilijan kehittyessä huippu-urheilijaksi on valmentajalla erityisen tärkeä rooli. Kaiken kattavassa 

valmentamisessa keskitytään urheilijaan kokonaisuutena, jossa keho, ajatukset ja elämäntilanne 

ovat nivoutuneet toisiinsa. Valmentajan rooli on tällöin tukea urheilijan urheilu-uran sekä yksityis-

elämän tasapainoa. (Lampikoski & Miettinen 1999, 45-46.) Valmentajan tehtävä on ohjata urheilijaa 

oikeaan suuntaan ja herättää hänessä halu päästä huipulle. (Korjus 2002, 121) 
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4.3 Urheilijan polku 
 

Urheilijan polku on esimerkkimalli urheilijan matkan rakentamisesta kohti huippua. Polussa myös ku-

vataan toimijoita ja yhteistyötahoja, joita urheilija eri vaiheissa tarvitsee. Urheilijan polku ottaa kan-

taa urheilun ja opiskelun yhdistämisestä ja antaa vahtoehtoisia ratkaisuja. Polku huomioi, että jokai-

nen urheilija on yksilö ja kehittyy omaan tahtiin. Polusta on nähtävillä se, millaisia taitoja, harjoitus-

määriä ja valmennusta urheilija tarvitsee eri ikävaiheissa. Urheilijan polku on jaettu kolmeen eri vai-

heesen: Lapsuus, valintavaihe ja huippu-urheilu. Polkua tulkittaessa on tärkeää muistaa urheilijan 

yksilölliset tarpeet ja yhteistyö oman henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Tällä tavoin varmiste-

taan, että polkua tulkitaan niin, että se vastaa kunkin urheilijan tarpeita yksilöinä. (Kuva 1. Huippu-

urehilun muutosryhmä 2010.) 

 

 

Kuva 1. Urheilijan polku (Huippu-urheilun muutosryhmä 2010) 
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5 KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIA 

 

5.1 Urheiluakatemiaohjelma 
 

Urheiluakatemiaohjeman tehtävänä on vastata koko Urheilijan polun kattavan akatamiaverkoston 

johtamisesta. Urheiluakatemiat ovat paikallisia keskittymiä, jotka luovat pohjan koko Urheilijan polul-

le. Urheiluakatemiatoiminalla on selkeät yhteiset toimintatavat ja tavoitteet. Urheiluakatemiaverkos-

toon kuuluu urheilijoita Urheilijan polun eri vaiheista, sekä asiantuntijoita, jotka kehittävät osaamis-

taan yhdessä huippuvaiheen- ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa. (Suomen Olympiakomi-

tea.) 

 

5.2 Akatemian toiminta yleisesti 
 

Kuopion alueen urheiluakatemian toiminta on osa valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa. Kuopion 

alueen urheiluakatemia toimii yksilölähtöisesti, yhteistyössä, avoimesti, eettisesti ja pitkäjänteisesti. 

Kuopion alueen urheiluakatemia on Suomen Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia. 

Kuopion alueen urheiluakatemia on verkosto, jonka muodostavat urheilijat, valmentajat, urheiluseu-

rat, kunnat ja oppilaitokset. Urheiluakatemian verkostoon kuuluu myös erilaisia tuki- ja asiantuntija-

palveluita tarjoavia tahoja. Kuopion alueen urheiluakatemian päätavoite on urheilun ja opiskelun yh-

distäminen parhaalla mahdollisella tavalla: huippu urheilussa sekä opinnoissa. 

 

Kuopion alueen urheiluakatemia lupaa, että oppilaitoksissa huomioidaan muun muassa joustavilla 

opiskelujärjestelyillä huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelun ja kilpailumatkojen mukanaan 

tuomat haasteet. Kuopion alueen urheiluakatemia mahdollistaa valmentautumisen ja ammatillisen 

koulutuksen, lukio-opintojen sekä korkeakoulututkinnon suorittamisen hyvissä olosuhteissa. 

 

Kuopion alueen urheiluakatemia tajoaa opiskelijoilleen tuki-ja asiantuntijapalveluita sekä toimii päi-

vittäisen valmennuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta tiiviissä yhteistyössä Kuopion alueen ur-

heiluseurojen kanssa. (Kuopion alueen urheiluakatemia, esittelysivu) 

 

Kuopion alueen urheiluakatemia tarjoaa opiskelijoille urheiluakatemialaisen statuksen sekä jäsenkor-

tin. Kuopion alueen urheiluakatemia tekee opiskelu –ja urasuunnittelua yhteistyössä oppilaitosten 

kanssa sekä tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden hyödyntää terveys-, fysioterapia ja ravitsemuspalve-

luita. Urheilijoiden lisäksi Kuopion alueen urheiluakatemia kouluttaa urheilijoiden valmentajia sekä 

jakaa heille tietoa urheiluakatemian arvoista sekä toiminta-ajatuksesta. 
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5.3 Opiskelu 
 

Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaverkoston muodostavat 6 toisen asteen, 2 korkea asteen 

oppilaitosta ja 2 yläkoulua. Urheiluakatemia pyrkii yhteistyössä oppilaitosten kanssa tukemaan urhei-

lun ja opiskelun joustavaa yhteensovittamista. Yhdessä oppilaitosten kanssa urheiluakatemia pyrkii 

tukemaan opintojen suunnittelua, ohjausta ja yksilöllisiä oppimisjärjestelyjä niin, että urheilija voisi 

edetä tasapainoisesti kahdella uralla. 

 

Urheilijan opiskelussa tärkeintä on urheilijan aktiivinen ja oma-alotteinen ote sekä urheilu- että opis-

keluasioiden hoidossa. Urheiluakatemia ja oppilaitokset pyrkivät tarjoamaan urheilijoille mahdolli-

suuksien mukaan etäopiskelumahdollisuuksia helpottamaan leiri- ja kilpailumatkoista aiheutuvia 

poissaoloja. Urheiluakatemia tarjoaa urheilijoiden arkea helpottavia kursseja kuten psyykkistä val-

mennusta sekä ravitsemusvalmennusta. Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja akatemiakoordinaattorit 

auttavat urheilijoita opintojen edistämisen suunnittelussa sekä työelämään siirtymisessä. (Kuopion 

alueen urheiluakatemia/ opiskelu) 

 

5.4 Tukipalvelut 
 

Kuopion alueen urheiluakatemialla on laaja yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa urheilijoiden tuke-

misen. Verkosto mahdollistaa valmentautumisen, opiskelun ja muun elämän tukemisen. Verkoston 

kautta edistetään myös laadukasta valmentautumista sekä urheilijan elämään liittyvien tukipalvelu-

jen helppoa saatavuutta. Kuopion alueen urheiluakatemia pyrkii tarjoamaan mahdollisimman moni-

puolisia ja nopeasti saavutettavia tuki- ja asiantuntijapalveluita. (Kuopion alueen urheiluakatemian 

tukipalveluesite) 

 

Kuopion alueen urheiluakatemian tarjoamat tuki- ja asiantuntijapalvelut koostuvat alla mainituista 

osa-alueista: 

 

• Terveys- ja lääkäripalvelut 

• Ravitsemusvalmennus 

• Fysioterapia ja hieronta 

• Kurssit ja luennot 
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6 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UEF 

 

Itä-Suomen yliopistossa urheilijan on mahdollista suorittaa viidentoista opintopisteen laajuiset urhei-

luakatemiaopinnot osanan yliopiston yhteisiä opintoja. Urheiluakatemiaopintojen keskiössä on urhei-

lijaopiskelijoiden kahden uran tukeminen sekä urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. 

 

Syksystä 2014 alkaen urheiluakatemiaopintoja ovat voineet suorittaa kaikki Itä-Suomen yliopiston 

tutkinto-opiskelijat, joilla on urheiluakatemia-status. Jotkin tutkinnot mahdollistavat myös urhei-

luakatemiaopintojen sisällyttämisen tutkintoon. Opinnot pitävät sisällään urheiluvalmentautumisen, 

kahden uran suunnittelemisen ja toteuttamisen sekä hankitun osaamisen näkyväksi tekemisen. 

 

Urheiluakatemiaohjelman päätavoitteena on, tukea huippu-urheilijoita kahden uran edistämisessä 

niin, että he pystyvät samanaikaisesti valmentautumaan ja etenemään opinnoissaan. Kahden uran 

arvostaminen sekä tavoitteellisen valmentautumisen ja urheilusta hankitun osaamisen esille tuomi-

nen myötäilevät kansallisia huippu-urheilun strategisia linjauksia. (Itä-Suomen yliopiston artikkeli 

Urheiluakatemiaopinnoista tukea kahden uran suunnitteluun ja toteuttamiseen 2014)  

 

6.1 Urheilijaopiskelijaksi valitseminen Itä-Suomen yliopistossa 
 

Urheilijan opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon hakeutuminen ja valinta tapahtuu normaalin haku- ja 

valintamenettelyn mukaisesti. Opiskelupaikan saatuaan kansallisella kärkitasolla urheileva tai sinne 

tähtäävä opiskelija voi hakea urheiluakatemian jäsenyyttä. Opiskelija hakee ja kuuluu pääsääntöises-

ti oman opiskelupaikkakuntansa urheiluakatemiaan. (Itä-Suomen yliopisto Hakijana huippu-urheilija) 
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7 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU 

 

Savonia ammattikorkeakoulussa on jo perinteet huippu-urheilijoiden kouluttamisesta. Savonia am-

mattikorkeakoulun ja Kuopion alueen urheiluakatemian yhteistyön myötä huippu-urheilijoiden opis-

kelun tukeminen on ottanut ison kehitysharppauksen. Urheilijalla on itsellään vastuu ammattikorkea-

kouluopintojensa suorittamisesta eikä tutkintovaatimuksista voida tinkiä, mutta koulutuksen järjeste-

lyssä Savonia pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon urheilun mukanaan tuomat haas-

teet.  

 

Urheiluakatemiaopiskelijana voi Savonia ammattiorkeakoulussa suorittaa muun muassa seuraavien 

alojen tutkintoja: 

 

• Tradenomi 

• Restonomi (amk) 

• Insinööri (amk) 

• Rakennusmestari (amk) 

• Muotoilija (amk) 

• Musiikkipedagogi (amk) 

• Medianomi (amk) 

• Ensihoitaja (amk) 

 

Hakeutuessaan valitsemalleen koulutusalalle urheilijan on hyvä varmistua siitä, miten hyvin valittu 

tutkinto-ohjelma soveltuu opiskelijalle, jolla ei aina ole mahdollisuutta osallistua kontaktiopetukseen. 

Esimerkiksi sosiaali ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa opiskelusuunnitelman laatiminen voi olla haas-

teellisempaa, sillä opiskelijan valinnanvapaus opinnoissaan on vähäisempää ja läsnäoloa vaativan 

harjoittelun määrä on suurempi. Liikettalouden koulutusohjelma puolestaan mahdollistaa erinomai-

sesti huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen. (Huippu-ureilijan opiskelu Savonia-

ammattikorkeakoulussa) 

 

7.1 Urheilijaopiskelijaksi valitseminen Savonia ammattikorkeakoulussa 
 

Urheilijan opiskelijaksi Savonia ammattikorkeakouluun hakeutuminen ja valinta tapahtuu normaalin 

haku- ja valintamenettelyn mukaisesti. Opiskelupaikan saatuaan kansallisella kärkitasolla urheileva 

tai sinne tähtäävä opiskelija voi hakea urheiluakatemian jäsenyyttä. Opiskelija hakee ja kuuluu pää-

sääntöisesti oman opiskelupaikkakuntansa urheiluakatemiaan 
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7.2 Savonian käytännöt urheilijoiden tukemiseksi 
 

Savoniassa urheilijan on mahdollista suorittaa 5-15 opintopisteen verran Urheiluakatemiaopintoja 

osaksi omaa tutkintoa. Savonia hyväksyy Urheiluakatemia-opinnot osaksi tutkinnon valinnaista osaa 

kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Urheiluakatemia-opintojen suorittamisen mahdollistamisella tuetaan ur-

heilijan kahden uran kehittämistä. Urheiluakatemia-opintokokonaisuus on tarkoitettu Urheiluakate-

mia-satuksella opiskeleville Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Urheiluakatemia-opintojen 

suorittaminen edellyttää urheilijalta tavoitteellista kansalliselle tai kansainväliselle huipulle suuntaa-

vaa urheilu-uraa sekä urheiluakatemian jäsenyyttä. Urheiluakatemia-opinnot koostuvat kolmesta vii-

den opintopisteen opintokokonaisuudesta. Urheiluakatemia-opinnot toteutetaan aina Savonian ja 

Kuopion alueen urheiluakatemian yhteistyönä. 

 

Kuopion alueen urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori tarjoaa korkea-asteella opiskeleville 

urheilijoille ohjausta ja neuvoo urheilu-uran sekä opiskelun yhdistämisen haasteissa. Urheiluakate-

mia koordinaattorin tehtäviin kuuluvat aloituskeskustelu urheilijan kanssa, valmentautumisen seu-

raaminen ja palautekeskustelu. Tämän lisäksi urheiluakatemian koordinaattori toimittaa Urheiluaka-

temia-opintojen suoritukset Savonialle. Savonia kirjaa suoritukset urheilijan opintorekisteriin sekä 

vastaa urheilijan opintojen suunnittelusta ja opintojaksojen liittämisestä opiskelijan HOPsiin. 

 

Urheilijan on mahdollista hyödyntää ammattikorkeaopintojensa aikana Savonian tarjoamia edullisia 

SYKETTÄ-liikuntapalveluja. Urheiluakatemian harjoituksia varten SYKETTÄ-palvelut tarjoavat urhei-

luakatemian opiskelijoille viikottaiset vakiovuorot Opistotien ja Studentian liikuntatiloista. (Savonia, 

Urheilun ja opiskelun yhteensovittaminen) 

 

 

8 URHEILUN JA OPISKELUN YHDISTÄMINEN KORKEAKOULUSSA 

 

8.1 Tavoitteet 
 

Kahden uran tukeminen on suomalaisen huippu-urheilun valinta. Korkeakouluopiskelun ja urheilu-

uran yhdistämisessä tavoitteena on mahdollistaa urheilijan harjoittelu sellaisessa toimintaympäris-

tössä, joka mahdollistaa urheilijan kehittymisen kansainvälisen tason huippu-urheilijaksi. Korkeakou-

lujärjestelmä pyrkii tarjoamaan urheilijan päivittäisharjoittelun ja opiskelun joustavan yhdistämisen 

mahdollistavat liikuntapalvelut. Korkeakoulut ja Suomen Olympiakomitea pyrkivät tekemään tiivistä 

yhteistyötä urheilijoiden kahden uran rakentamisen edistämiseksi. 
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Korkeakoulujen koulutusjärjestelmän tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ja tunnustamaan korkea-

asteella opiskelevat urheilijat ja näiden urheilijoiden tarpeet ja tarjota urheilijoille kaksoisuraa koske-

viin erityiskysymyksiin perehtyneen opintokoordinaattorin neuvontapalvelua. Yhdessä opintokoor-

dinaattorin kanssa akatemiaurheilijat suunnittelevat pitkän aikajänteen urheilun ja opiskelun yhteis-

suunnitelman, joka ottaa huomioon urheilu-urasta aiheutuvat vaikutukset urheilijaopiskelijan koko-

naisopiskeluaikaan. Urheilijan yksilöllisisten tarpeiden vaatiessa on opinnoissa mahdollista joustaa 

ajallisesti ja urheilija voi suorittaa opinnot tavoiteaikoja hitaammassa tahdissa. Urheilijan taloudelli-

sen tukijärjestelmän pyrkimys on varmistaa opiskelevan urheilijan perusturva, joka kompensoi opin-

totukilain määrittelemää tavoitetta pidemmästä opiskeluajasta ja urheilijan pienemmästä vuosittai-

sesta opintopistekertymästä johtuvaa opintotukijärjestemän perusturvan puutetta. 

 

Korkea-asteen urheiluakatemiapaikkakunnilla on käytössään malli, jonka mukaan alueen korkeakou-

lujen huippu-urheilijat muodostavat yhteisön, jossa urheilija saa tarvitsemansa tuen. Urheilijoiden 

valmentajat tekevät yhteistyötä urheiluakatemian kanssa ja ovat aktiivisesti mukana suunnittelemas-

sa kaksoisuran toteutusta. Opiskeleva huippu-urheilija on esimerkki korkeakoululle ja koulun muille 

opiskelijoille huippuosaamisesta, tavoitteellisuudesta sekä terveistä elämäntavoista. Korkeakoulu voi 

tunnustaa urheilijan urheilusta saamaa osaamista osaksi urheilijan opintoja. (Urheiluakatemian oh-

jeisto.) 

 

8.2 Toteutus 
 

Hakeutuessaan korkeakouluun urheilija saa ohjausta urheilu-, opinto- ja työuran tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Kaksoisuran rakentamista varten korkeakouluille on laadittu kansallinen ohjeistus ja jokai-

selle urheilijalle tehdään koko opiskeluajalle urheilun ja opiskelun yhdistävä suunnitelma. Suunnitte-

lulla taataan huippu-urheilun ja opiskelun tavoitteiden saavuttaminen sekä opintojen etenemisen 

seuranta. Suunnittelussa korkeakoulun opintokoordinaattori ja urheiluakatemia yhdessä urheilijan 

kanssa tekevät tiivistä yhteistyötä. 

 

Paikallisen urheiluakatemiaverkoston kautta huippu-urheilijat saavat tukea urheilu- ja työuran yhdis-

tämiseen. Urheiluakatemiaohjelma kehittää kansallista toimintamallia yhteistyössä Adecco Finlnadin 

ja muiden sidosryhmien kanssa pyrkimyksenä luoda yhtenäinen, kansallinen ohjeistus urheilijoiden 

työnsaannin ja sopivan työajan järjestämiseen työnantajille. Urheilijan työnhaun helpottamiseksi ur-

heilijoilla on käytössään urheilijan-CV, jossa urheilun kautta opitut tiedot ja taidot ovat esillä. (Urhei-

luakatemian ohjeisto) 
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9 OPINNÄYTETYÖN YDIN JA TAVOITE 

 

Tutkimusprosessi aloitetaan aina tutkimusongelman määrittämisellä. Ennen tutkimusprosessin alka-

mista tutkijan täytyy selvittää, millaisia tutkimuksia aiheesta on jo mahdollisesti tehty ja millaisia tu-

loksia aiemmat tutkimukset ovat anataneet. Tutkijan tulee myös perehtyä tarkoin tutkittavan aiheen 

teoriatietoon. (Heikkilä 2014, 20.) Opinnäytetyöni ydinajatuksena oli tuottaa standardoitu kyselytut-

kimus Kuopion alueen urheiluakatemian korkeakoulussa opiskeleville urheilijaopiskelijoille. Tarkoituk-

sena oli selvittää millaisena urheilijat kokevat urheilu-uran sekä opintojen yhdistämisen ja mitä haas-

teita he kokevat kaksoisuran rakentamisessa. Tarkoitukseni oli myös selvittää minkälaisia tukipalve-

luja urheilijat ovat käyttäneen oman valmentautumisen ja arkensa helpottamiseksi sekä millaisia ke-

hitysehdotuksia urheilijoilla on Kuopion alueen Urheiluakatemian toiminnalle ja korkeakoulujen toi-

minnalle. Tavoitteena oli kerätä laadukas teoria-aineisto urheilijoiden kaksoisuran rakentamisesta 

sekä saada lisätietoa siitä, millaisia keinoja ja palveluita urheilijoilla on kaksoisuran rakentamisen tu-

eksi. 

 

9.1 Opinnäytetyön tutkimusongelmat 
 

1. Millaisena urheilijat kokevat urheilu-uran ja opintojen yhdistämisen? 

2. Ovatko urheilijat saaneet riittävästi tukea ja onko heillä käytössään tarvittavat tukipalvelut? 

3. Millä tavoin urheilijan omien henkilökohtaisten tarpeiden perustella urheiluakatemian tai korkea-

koulun toimitaa tulisi kehittää? 

4. Millaista imua korkeakoulussa opiskeleva urheilija kokee opintojensa suorittamiseen ja miten 
kuormittavana urheilija kokee opiskelun urheilu-uran ohella? 
 

5. Miten urheilijat haluaisivat kehittää Kuopion alueen urheiluakatemian ja korkeakoulujen toimin-
taa? 
 

 

10 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tein Urheilijana korkeakoulussa tutkimukseni suunniteltuna Survey-tutkimuksena, jolle luonteen-

omaiseti tutkimuksen kohderyhmän henkilöt koostuvat otoksen perujoukosta. Usein Survey-

tutkimuksessa käytetään kyselytutkimusta, koska kysely on mahdollista tehdä vakioidusti kyselylo-

makemuotoisena tutkimuksena. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 130.) Kyselyn vakioiminen tar-

koittaa sitä, että vastaajasta riippumatta kaikki kysymykset pysyvät samoina ja ne esitetään vastaa-

jalle yhdenmukaisesti. Yleensä Survey-tutkimuksesta kerätty aineisto käydään läpi määrällisesti. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 188-189.) Koska tutkimuksessani tutkittavassa roolissa olevaa urheilun ja opis-

kelun yhdistämistä ei voi pitää ainoastaan määrällisenä ilmiönä, vaan myös laadullisena ilmiönä, 

päätin opinnäytetyössäni hyödyntää molempia tutkimusmenetelmiä. 
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Kvantitatiivinen tutkimus, jossa hyödynnetään yleensä aiempia tutkimuksia ja johdetaan niiden tu-

loksista johtopäätöksiä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen perusjoukko on olennaista sel-

vittää huolellisesti. Perusjoukko kattaa tietyin valintaperustein valittuja kohdehenkilöitä ja perusjou-

kosta valitaan otos. Otoksen valinnassa voidaan käyttää satunnaisotantaa, osoitettua otantaa, sys-

temaattista otantaa tai ryväsotantaa. Lopullinen otos määräytyy tutkimuksen tavoitteiden, haluttujen 

tunnuslukujen, perusjoukon homogeenisyyden ja samanaikaisesti tarkasteltujen tekijöiden määrän 

perusteella. (Hirsjärvi ym. 2007, 136-175.) Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia voidaan esittää eri-

liaisilla esitystavoilla kuten kaavioilla. (Heikkilä 2014, 15.) Opinnäytetyöni tutkimuskyselyn vastaajina 

ja otoksena edustivat Kuopion alueen urheiluakatemian korkeakoulussa opiskelevat urheilijat.  

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen välille on joskus vaikea 

asettaa tarkkaa rajaa ja usein tutkimukset tukevat toisiaan. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole myös-

kään toistensa vastakohtia. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohta on aineiston monipuolinen tarkas-

telu. Aineistoa tarkastellaan monelta eri taholta, mutta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa pyritään yleensä tuomaan esiin odottamattomiakin asioista. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa tutkimuksen tekijä ei päätä mitkä asiat ovat tärkeitä. (Hirsjärvi ym. 2007, 132-133,160.) 

Kyseisestä näkökulmasta johtuen suunnittelin kyselylomakkeeseeni myös avoimia kysymyksiä, joihin 

kyselyyn vastanneiden henkilöiden oli mahdollisuus kertoa omin sanoin tarkentavia lisätietoja.  

 

Internetissä toteutetun kyselyn etuja ovat mahdollisuus laajaan vastaajajoukkoon, henkilökohtaisena 

pidettävien asioiden kysyminen sekä useiden kysymysten tiedustelu. Tutkijann ei kyselytutkimukses-

sa ole mahdollista johdatella haastateltavien vastauksia. Internetkyselyssa tutkija saa tutkimukseen 

osallistuneiden vastaukset pikaisesti käyttöön. Sähköisessä muodossa olevat kyselyn tuloksia on 

myös helppo analysoida tietokoneella erilaisia ohjelmia hyväksikäyttäen. Tämä edellyttää kuitenkin 

kyselyn huolellista suunnittelua ja toteutusta. Kyselyn tulosten käsittelyssä vaikeuksia voi aiheuttaa 

tulosten tulkinnanvaraisuus. Internetkyselyn ongelmia ovat usein tietämättömyys vastaajien huolelli-

suudesta, rehellisyydestä ja aiheeseen perehtyneisyydestä, vastausten puute tai väärin ymmärrykset 

kysymysten asettelun suhteen. On vaarana myös, että vastaajat jättävät täyttämättä kyselyn avoi-

met kysymykset, jos kyselyssä on sellaisia käytetty. (Hirsjärvi ym. 2007, 190; Heikkilä 2014, 18.) 

Aavistin tutkimuksessani kyseisen vaaran, joten päätin suunitella avoimet kysymykset kyselyyn vas-

taajien vapaaehtoisesti vastattavaksi. 

 

10.1 Tutkimuksen kohderyhmä 
 

Tutkimukseni kohderyhmänä toimivat Kuopion alueen urheilluakatemian korkeakoulussa opiskelevat 

urheilijat. Joukkoon kuuluu eri tasoisia urheilijoita, jotka muodostavat hyvin kapean otoksen kaikista 

Suomen urheiluakatemioiden opiskelijoista. Tutkimukseen osallistumiseen oli siis kaksi kriteeriä: 1) 

vastaaja opiskelee korkeakoulussa, 2) vastaaja on myös Kuopion alueen urheiluakatemian opiskelija. 

  



         
         19 (37) 

 

10.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 
 

Primaariaineisto on empiirinen aineisto, joka sisältää tutkittavasta asiasta suoraa tietoa ja jonka tut-

kija on usein itse konnut. (Hirsjärvi ym. 2007, 181.) Tutkimusongelma määrittää aineistonkeruuta-

van ja tutkimuksen kohderyhmän. Kvantitatiivisessa tutkimuksesssa aineisto kerätään yleensä stan-

dardoidulla kyselylomakkeella, joihin vastausvaihtoehdot on usein laadittu valmiiksi. Usein tavoittee-

na on mahdollisus todentaa kerätyt tutkimustulokset tutkittavan joukon ulkopuolelle. (Heikkilä 2014, 

15-17.) Käytin aineistokeruumeneelmänä tekemääni sähköistä strukturoitua kyselylomaketta (liite 

2). Toteutin kyselytutkimuksen Google forms palvelun kautta, sillä koin, että sähköinen kysely on 

vastaajille helpompi vastattava ja näin ollen useampi vastaaja mahdollisesti täyttäisi kyselylomak-

keen. Sähköinen tutkimus myös mahdollistaa suuremman otoksen tavoittamisen. Otoksen suuruus 

vaikuttaa puolestaan tutkimuksen luotettavuuteen myöteisesti ja lisää mahdollisuutta yleistää saatu-

ja tuloksia. Kyselylomakkeen lähetin Kuopion alueen urheiluakatemian välityksellä. Kyselylomakkee-

seen valitsin sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä. Kyselylomakkeen 

tein olemassa olevan teoriatiedon pohjalta ja se sisälsi kysymyksiä liittyen urheiluun, opiskeluun ja 

edellämainittujen tekijöiden yhdistämiseen. 

 

Kyselylomaketta on yleensä hyvä kokeilla ensin muutamalla vastaajalla ja kysyä tutkimuksesta hei-

dän mielipiteitään. Näin kysymyksiä on mahdollista vielä korjata, näkökulmia tarkistaa ja tutkimus-

ongelmaa tarkentaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 199; Heikkilä 2014, 20.) Lähetin kyselylomakkeen pilotti-

versiona yhdelle tutkimuksen kriteerit täyttävälle koevastaajalle ja yhdelle täysin ulkopuoliselle hen-

kilölle, ennen kuin lähetin kyselylomakkeen kohderyhmälle. Näin sain palautetta kyselyn toimivuu-

desta ja ymmärrettävyydestä. Pilottivastaajalta ja täysin ulkopuoliselta henkilöltä saamani palautteen 

perusteella olisin tarvittaessa tehnyt korjauksia kysymysten asetteluun, jonka jälkeen olisin vasta lä-

hettänyt lomakkeen tutkimukseni kohderyhmälle. Palautteen antajien mielestä kysymyksiäni ei kui-

tenkaan tarvinnut muokata, joten korjaukset eivät olleet tarpeen. 

 

Kyselytutkimusta kohdennettaessa tietylle otosryhmälle on pohdittava tarkasti, miten estetään mah-

dollisesti samojen vastaajien vastaaminen kyselyyn moneen kertaan, sekä miten estää otosryhmään 

epäsopivia henkilöitä vastaamsta kyselyyn. (Heikkilä 2014, 17.) Tekemääni kyselytutkimukseen oli 

mahdollisuus vastata kymmenen päivän ajan (19.03-28.03.2018) ja se lähetettiin Kuopion alueen 

Urheiluakatemian kautta suoraan kohderyhmään kuuluville henkilöille. Kyselyä edelsi satekirje (liite 

1), joka kertoi kyselyyn vastaamisen olevan vapaaehtoista sekä kohderyhmän. Saatekirjeessä tar-

kennettiin vastaajille tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja anonyymiys. Saatekirjeessä yritin kertoa mah-

dollisimman tarkasti tutkimukseen osallistuville, ettei heitä ole mahdollista tunnistaa tutkimuksen tu-

loksista ja, että vastausten käsittely tapahtuisi täysin luottamuksellisesti. 
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11 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÄKSET 

 

Kysely välitettiin sähköpostilla Kuopion alueen urheiluakatemian toimesta urheiluakatemian korkea-

koulussa opiskeleville urheilijoille. Kysely oli avoinna 10 päivää ja siihen pääsi vastaamaan saatekir-

jeessä kerrotusta linkistä. Saatekirjeessä vastaajille oli ilmoitettu vastaamisen kriteerit. Kyselyyn vas-

tasi 17 korkeakoulussa opiskelevaa Kuopion alueen urheiluakatemian opiskelijaa, joista 13 oli naisia 

ja 4 miehiä (Kuva 1). Vastaajia oli lähes saman verran Savonia ammattikorkeakoulusta 9 vastaajaa/ 

52,9 % ja Itäs-Suomen yliopistosta 8 vastaajaa/ 47,1% (Kuva 2). Vastaajista suurin osa oli yksilöla-

jin edustajia 12 vastaajaa/ 70,6%. Joukkuelajin edustajia kyselyyn vastasi 5/ 29,4% (kuva 3). Vas-

taajista 5 urheili kansainvälisellä tasolla ja 12 SM-tasolla. 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden sukupuolijakauma. 

 

 

 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden oppilaistojakauma. 
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Kuva. 3 Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden lajijakauma. 

 

15 vastaajaa koki, että heidän urheilu-uransa ja opiskelunsa ovat tasapainossa ja 2 vastaajaa 

eivät kokeneet urheilun ja opiskelun välistä tasapainoa hyvänä (kuva 4). 

 

 

 

Kuva 4. Kokeeko urheilija urheilun ja opiskelun olevan tasapainossa. 

 

Kuitenkin 7 vastaajaa koki opiskelujensa edenneen erittäin hyvin, 9 vastaajaa koki opiskelujensa 

edennenn hyvin ja vain 1 koki opintojen edenneen kohtalaisesti (kuva 5). 

 

Kuva 5. Miten urheilija kokee opintojensa edenneen. 
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Kyselyyn vastanneet urheilijat kokivat vastausten perusteella hyvää vetoa korkeakouluopintojen 

suorittamiseen. 4 vastaajista tunsi voimakasta vetoa, 10 vastaajaa tunsi opintojen suorittamiseen 

hyvää vetoa ja 3 vastaajaa tunsi kohtalaista vetoa opintojen suorittamiseen (kuva 6). 

 

Kuva 6. Millaista vetoa urheilija kokee korkeakouluopintojensa suorittamiseen. 

 

Kyselyyn vastanneista urheilijoista 11 oli hyödyntänyt Kuopion alueen urheiluakatemian tarjoamia 

terveyspalveluja. Lääkäri- ja fysioterapiapalvelut olivat vastaajien keskuudessa suosituimpia ja niitä 

oli hyödyntänyt 7 vastaajista. Hierontapalvelua oli hyödyntänyt 3 vastaajaa ja yksi vastaajista kertoi 

hyödyntäneensä kaikkia tarjolla olevia terveyspalveluja. Kokonaisvastaajamäärästä 6 ei ollut hyödyn-

tänyt mitään Kuopion alueen urheiluakatemian tarjoamia terveyspalveluita. Kuopion alueen urhei-

luakatemian tarjoamia ravitsemus- ja valmennuspalveluita oli hyödyntänyt vain 3 vastaajaa. Nämä 

vastaajat olivat hyödyntäneet ravitsemusvalmennuspalvelua. 14 vastaajaa ei ollut hyödyntänyt mi-

tään tarjolla olevista ravitsemus- ja valmennuspalveluista. Muita urheiluakatemin tarjoamia tukipal-

veluja kuten opinto-ja uraohjausta sekä kausikortteja oli hyödyntänyt 14 vastaajaa. Vastaajat olivat 

hyödyntäneet sekä opinto- ja uraohjausta sekä hankkineet urheiluakatemian Superkausikortin. Edel-

lä mainittujen tukipalvelujen lisäksi urheilijat kaipasivat seuraavanlaisia palveluita: 

 

”Olisi mahtavaa, jos akatemialaisille saataisiin ilmaista treenitilaa, jotta urheilun ja opiskelun yhteen-

sovittaminen olisi myös taloudellisesti vaivattomampaa, esimerkiksi opistotien salien käyttömahdolli-

suus vapaina aikoina. Lisäksi yksilövalmennusta voisi olla tarjolla myös "ei niin suosittujen" lajien 

harrastajille, esimerkiksi kehonhuoltoa tai räjähtävyys/nopeustreeniä, joista on hyötyä lähes kaikissa 

lajeissa.” 

 

”Samoja palveluita mutta mahdollisuus niiden suurempaan käyttöön” 

 

”Koulun ja akatemian yhteistyö ja tietoisuus toisistaan saisi olla parempaa” 

 

 

Kyselyyn vastanneista urheiljoista 12 oli suorittanut urheiluakatemiaopintoja. 5 vastaajaa ei ol-

lut suorittanut urheiluakatemiaopintoja (kuva 7). 
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Kuva 7. Urheiluakatemiaopintojen suorittamisen jakautuminen. 

 

Urheilijoiden mielipiteet jakautuivat lähes kahtia siitä, miten he ovat saaneet järjestettyä urheilun 

myötä syntyviin poissaoloihin liittyvät korvaavat opinnot, tehtävät ja tentit. Puolet urheilijoista koki, 

että järjestelyt ovat sujuneet hyvin, mutta toinen puolisko vastaajista totesi järjestelyn olevan han-

kalampaa. Esiin nousi muun muassa tällaisia kommentteja: 

 

”Siihen nähden että yleensä erityisjärjestelyjä ei hyväksytä, niin olen saanut yllättävän hyvin hoidet-

tua muutamia päällekkäisyyksiä joko korvaavia tehtäviä tekemällä tai ryhmäjakoihin vaikuttamalla.” 

 

”Kohtalaisesti. Tuntuu että opettajat ovat kovin nihkeitä suostumaan esimerkiksi kurssin itsenäiseen 

suoritukseen kokonaan tai edes osittain.” 

 

”Kohtalaisesti. Opettajat voisivat olla joustavampia urheilusta aiheutuvien esteiden suhteen.” 

 

”Hyvin vaihtelevasti.” 

 

64,7% kyselyyn vastanneista urheilijoista koki, että kurssien itsenäinen suorittaminen lisäisi 

heidän mahdollisuuksiaan suorittaa enemmän opintopisteitä lukuvuoden aikana (kuva 8). Huolestut-

tavaa oli se, että 41,2% ei kokenut saavansa riittävästi tukea oppilaitoksen edustajilta kuten 

opoilta, opettajilta tai muulta oppilaitoksen henkilökunnalta (kuva 9).  
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Kuva 8. Miten urheilijat kokevat kurssien itsenäisen suorittamisen.  

 

 

 

Kuva 9. Tarjoaako oppilaitos urheilijoille riittävästi tukea. 

 

Valmentajat tukivat urheilijoita urheilun ja opiskelun yhdistämisessä huomattavasti oppilaitosta 

enemmän, sillä 70,6% kyselyyn vastanneista koki saavansa valmentajalta hyvää tukea kaksoisuran 

rakentamiseen. Kyselyssä esille nousi muun muassa tällaisia asioita: 

 

”Valmentaja hyväksyy sen, että välillä koulun takia on jätettävä treenejä välistä. Olen saanut myös 

itsenäisen harjoittelun ohjeet niille kerroille, kun en pääse joukkueen treeneihin.” 

 

”Valmentaja ymmärtää hyvin, että välillä on jaksoja jolloin koulu on laitettava etusijalle ja tällöin voi-

daan pitää muutamia kevyempiä/lepopäiviä reenaamisesta.” 

 

”Ajatusteni kuuntelua, yhdessä pohtimista.” 

 

”Harjoitukset rytmitetty koulun mukaan niin ettei kokonaiskuormitus kasva liian suureksi.” 
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”Kannustusta suorittamaan korkea asteen opinnot kaiken varalta.” 

 

 

Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden keskuudesta nousi selvästi esille kolme ongelmaa joita he 

ovat kohdanneet opinnoissaan urheilun vuoksi (kuva 10). Kolme merkittävintä ongelmaa oli-

vat ajan puute, väsymys ja poissaolot tunneilta, luennoilta tai tenteistä. 

 

1) Ajan puute 94,1% 

2) Väsymys 76,5% 

3) Poissaolot tunneilta, luennoilta tai tenteistä 58,8% 

4) Tenteissä ja kokeissa epäonnistuminen 23,5% 

5) Ei mitään ongelmia 5,9% 

 

  

Kuva 10. Urheilijoiden urheilun vuoksi kohtaamia ongelmia. 

 

Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden keskuudessa opintojen aiheuttamat ongelmat valmen-

tautumisessa jakautuivat laajemmin tai niitä ei ollut ollenkaan. 

 

1) Ajan puute 47,1% 

2) Ylirasitustila, väsymys 35,3% 

3) Ei ongelmia 35,3% 

4) Harjoitusten tai kilpailujen jääminen väliin opintojen päällekkäisyyksien takia 23,5% 

5) Motivaation puute 17,6% 

6) Urheilumenestyksen heikkeneminen 5,9% 

 

Kyselyssä kävi ilmi, että Kuopion alueen urheiluakatemia on helpottanut urheilun ja opis-

kelun yhdistämistä urheilijoiden mielestä monipuolisesti: 
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”Opintopisteiden suorittaminen urheilun avulla on auttanut opintojani edistymään paremmin.” 

 

”Edullinen kausikortti kuopiohalliin mahdollistaa sen, että opintojen ja urheilun ohella ei tarvitse 

mennä töihin.” 

 

”Mahdollisuus tukipalveluihin. Aion jatkossa hyödyntää ravitsemupalvelujen lisäksi myös hierontaa, 

sekä mahdollisesti kuopiohallin superkorttia.” 

 

”Käytännössä vain sen verran, että koulu vaatii erikoisjärjestelyjen harkitsemiseenkin akatemian jä-

senyyden.” 

 

”Vaihtoehtojen tarjoaminen, vertaistuki.” 

 

”Opettajat suhtautuvat poissaoloihin eri tavalla, kun kerron olevani urheiluakatemiassa.” 

 

”Pystyy kertomaan avoimesti urheilijan urastaan.” 

 

Urheilijat myös mainitsivat omien henkilökohtaisten tarpeiden perusteella esiin nousseita kehittä-

misideoita Kuopion alueen urheiluakatemian toimintaan. 

 

”Sujuvampi yhteistyö oppilaitoksen kanssa. Urha-opintopisteitä joutuu välillä odottamaan hyvin pit-

kään.” 

 

”Enemmän tukipalveluita/testejä myös niille, jotka eivät ole aivan huipulla, mutta harjoittelevat 

säännöllisesti ja tavoitteellisesti.” 

 

”Fysioterapeutin tapaamisaikoja voisi olla useampina päivinä.” 

 

”Palveluiden tulisi olla selvästi tarjolla kaikille ja vielä tehokkaammin. Tällä hetkellä oma aktiivisuus 

merkitsee suurissa määrin.” 

 

”Enemmän lajienvälistä yhteistyötä aamutreeneihin ja fysioterpiaopiskelijoiden hyödyntäminen aka-

temian kautta.” 

 

”Urheiluakatemia voisi antaa infoa kouluille/opettajille siitä mitä urheilu-ura oikeastaan käytännössä 

on ja kuinka paljon se vie urheilijalta aikaa.” 

 

”Ainakin minun alalla (resto), opot eivät tienneet mistä puhun, kun puhuin urheiluakatemiasta. Olin 

varmaan ensimmäinen joka siihen siltä alalta liittyi. Piti ite ottaa aika paljon selvää.” 

 

Urheilijat antoivat myös omien henkilökohtaisten tarpeiden perusteella esiin nousseita kehttä-

misideoita oppilaitosten urheilijaopiskelijoiden opintojen järjestämiseen. 
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”Toivoisin enemmän mahdollisuuksia itsenäisiin kesäopintoihin.” 

 

”Itsenäisemmän opiskelun mahdollistavia kursseja.” 

 

”Suunnitella vuositasolla urheilijan menot ja siten järjestää mahdolliset tentit/tunnit urheilijalle etu- 

tai jälkikäteen.” 

 

”Mahdollisuus etäluentoihin olisi hyvä juttu. ” 

 

”Puolivuosittain HOPS ja korkeakoulujen vastaantulo urheilijalle.” 

 

”Oppilaitos ja Urheiluakatemia voisivat tehdä paremmin yhteistyötä siinä, että korostetaan opiskeli-

joiden tarpeita. Urheilu-uralla voisi olla koululle jotain merkitystä niin, että esimerkiksi maajoukkue-

leiritystä ei pidettäisi "harrasteluna" ja sanottaisi, että ei voi sen takia suorittaa jotain tehtävää itse-

näisesti.” 

 

”Hieman enemmän joustavuutta silti kaipaisin vielä urheilijoiden opintojen tueksi, tällä hetkellä sitä 

on kuitenkin melko vähän koulun puolesta.” 

 

Kyselyn kautta saadut tulokset osoittivat, että pääsääntöisesti urheilijat kokevat urheilun ja opintojen 

yhdistämisen onnistuvan hyvin, mutta kaipaisivat enemmän itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia 

opintohinsa. Urheilijat kokivat, että kaksoisuran rakentamisessa suurin tuki tulee tällä hetkellä val-

mentajilta ja urheiluakatemialta. Oppilaitoksen tuki jäi urheilijoiden mielestä vähäiseksi. Urheilijat 

olivat aktiivisesti käyttäneet urheiluakatemian tukipalveluja oman arkensa helpottamiseksi ja antoi-

vat hyvin kehittämisideoita urheiluakatemian ja oppilaitosten toiminnan kehittämiseksi. 

 

 

12 POHDINTAA JA AJATUKSIA TUTKIMUKSEN JÄLKEEN 

 

Olen loppujenlopuksi mielissään tutkimuksestani ja sain vastauksia minua askarruttaviin kysymyk-

siin. Vaikka kyselyyni osallistui vain 17 urheilijaa, oli se enemmän kuin mitä olin alun perin osannut 

toivoa. Tutkimus näytti, että tämänkin kokoisessa otoksesta esiintyy yllättävän monta, jotka tarvitsi-

sivat selkeästi keinoja ja tukea kaksoisuran rakentamista varten. Tutkimuksen perusteella urheilijat 

toivoivat oppilaitosten parempaa vastaantuloa urheilu-uran aiheuttamissa haasteissa. Tutkimustulos-

ten perusteella jäin miettimään, miten korkeakoulut voisivat toiminnallaan ottaa erityistarpeita vaati-

vat opiskelijat kuten urheilijat paremmin huomioon.  

 

Aivan kyselyni lopussa oli avoin vastauskenttä, johon urheilijat saivat jättää oppilaitoksen toimintaa 

koskevia kehitysideoita. Ideat ovat yhtenäisiä sen suhteen, että urheilijat toivovat enemmän itsenäi-

sen opiskelun mahdollisuuksia sekä parempaa joustavuutta oppilaitokselta sekä oppilaitoksen opet-

tajien tietoisuuden parantamista kaksoisuraa rakentavien opiskelijoiden tarpeista. Tietysti täytyy 
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huomioida, että vastaukset ovat vain seitsemän ihmisen mielipiteitä, eikä niitä siksi voida pitää ylei-

sinä, mutta ne näyttävät suuntaa oppilaitosten tämän hetkisestä tilasta, jossa osa urheilijoista kokee 

jäävänsä ilman riittävää tukea. On myös huomioitava, että korkeakoulujen opiskelijoista vain murto-

osa on urheiluakatemian opiskelijoita, jotka tähtäävät valmentautumisessaan huipulle. Siksi korkea-

kouluille on hyvin haasteellista vastata urheilijoiden eritystarpeisiin niin, että tavalliset opiskelijat ei-

vät jää eriarvoiseen asemaan urheilijoihin verrattuna. 

 

Opinnäytetyöni on suunnattu pääosin korkeakoulujen henkilökunnalle kuten opinto-ohjaajille ja 

opettajille, urheiluakatemian toimihenkilöille, urheilijoille sekä urheilijoiden valmentajille. Eli henkilöil-

le, jotka toimivat yhteistyössä urheilijoiden kaksoisuran rakentamisessa. Toivon opinnäytetyöni he-

rättävän ajatuksia urheiluakatemian ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisestä. Erityisesti 

toivon, että opinnäytettyö herättää ajattelemaan sitä, puhutaanko urheilijoiden todellisista tarpeista 

riittävästi. Toivon myös, että urheilijat kohderyhmänä saisivat opinnäytetyöstäni vertaistukea ja 

ymmärrystä siitä, että samanlaisessa tilanteessa painii useita muitakin urheilijaopiskelijoita. 

 

12.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 

Tutkimuksen tuloksia raportoidessa täytyy kiinnittää tarkasti huomiota tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden yksityisyydensuojaan ja raportista ei saa pystyä tunnistamaan osallistujia. (Heikkilä 

2014, 29.) Tutkimukseni eettisyyttä lisäsi se, että tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaeh-

toista ja halukkaat osallistujat pystyivät vastaamaan kyselyyn täysin anonyymisti. Kukaan ulkopuoli-

nen henkilö, ei edes tutkija itse voinut tietää kyselyyn osallistuneiden henkilötietoja. Anonyymiyden 

toteutumista lisäsi tutkimuksen sähköinen muoto eli kysely ei vaatinut osallistuneiden osoitetietojen 

esilletuloa. 

 

12.1.1  Validiteetti 
 

Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa niitä tekijöitä joita tutki-

muksella halutaan mitata. Tutkimus vastaa siis näin sille määritettyihin tavoitteisiin. Etukäteen tehty 

laadukas suunnittelutyö ja huolellisesti mietitty aineiston keruu takaavat tutkimuksen pätevyyden. 

Tutkimuksen pätevyyden eli validiteetin varmistamiseksi tulee tutkittava joukko määritellä tarkasti, 

kyselylomakkeen kysymysten täytyy mitata määritettyjä asioita, kyselyyn vastanneiden henkilöiden 

lukumäärä  tulisi olla mahdollisimman korkea ja otoksen edustava. (Heikkilä 2014, 27.)  Kyselyni lä-

hetettiin Kuopion alueen urheiluakatemian kautta vain kohderyhmään kuuluville opiskelijoille ja olin 

tehnyt kyselyni kysymykset tarkasti tutkimukseni ydin ajatuksen ja tavoitteiden pohjalta. Kysyin ul-

kopuoliselta henkilöltä ja pilottivastaajalta myös mielipidettä kyselylomakkeen sisällöstä ja sen ra-

kenteesta. Omasta mielestäni laatimani kysely mittasi juuri niitä tekijöitä, joihin halusin saada sel-

vyyden. 
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12.1.2  Objektiivisuus  
 

Objektiivisuus tarkoittaa tutkimuksen puolueettomutta. Objektiivisuus liittyy käytännössä tutkimus-

ten tulosten mahdolliseen vilpillisyyteen tai tutkijan itsensä ajatusten ja mielipiteiden vaikutuksista 

tutkimukseen. Tutkija ei saa johdatella tutkimukseen osallistujia johonkin tiettyyn suuntaan, eivätkä 

tutkimustulokset saa olla tutkijasta johtuvia. (Heikkilä 2014, 28-29.) Pyrin kyselyä tehdessäni suun-

nittelemaan tutkimuskysymykset täysin neutraaleiksi ja johdattelemattomiksi. Kyselyn sähköisen to-

teutuksen ansiosta, ei tutkijalla ollut mahdollisuutta päästä vaikuttamaan tutkimuksessa kerrottuihin 

vastauksiin. Haastattelutilanteessa johdattelun ja tutkijan vaikutuksen riski on paljon suurempi. 

 

12.1.3  Reliabiliteetti 
 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksesta saatujen tulosten tarkkuutta. Sattumanvaraisuus ei tutkimuk-

sen tuloksissa ole suotavaa, vaan tutkimus täytyy voida toistaa siten, että myös tutkimustulokset 

täsmäävät. Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa tutkijan tulee pysyä koko prosessin ajan kriittisenä 

ja käyttää analyysiinsa sellaisia menetelmiä joita tutkija osaa varmasti käyttää. Jos tutkimuksen otos 

jää niukaksi, voivat tulokset olla sattumanvaraisia. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä huo-

mioida kyselytutkimuksessa tapahtuvaa vastaamatta jättämistä eli katoa. (Heikkilä 2014, 28.) Tiesin 

kyselyäni laatiessa, että tutkimuksen reliabiliteetti voi olla riskialtis. Oli riski, että vastaajamäärä jäisi 

niukaksi, sillä aihe koskee vain kapeaa osaa ihmisistä. Tämä voisi siis tehdä tutkimukseni tuloksista 

sattumanvaraisia. Minulla oli kuitenkin käytössä väylä jolla tavoittaa kohderyhmääni kuuluvia vastaa-

jia, joista toivoin usean vastaavan laatimaani kyselyyn. Onneksi 17 tutkimuksen kohdehenkilöä vas-

tasi tutkimuskyselyyni, mikä oli suurempi joukko mitä osasin alun perin odottaa. Siitä huolimatta 

otosjoukko on kuitenkin pieni, eikä tulokset ole täysin yleistettävissä. Kyselytutkimukseni tulokset 

antavat kuitenkin viitteitä ja synnyttävät ajatuksia. 

 

12.2 Opinnäytetyön prosessi ja oma oppiminen prosessin aikana 
 

Opinnäytetyön tekeminen alkoi periaatteessa jo vuoden 2016 syksyllä, kolmantena opiskeluvuotena-

ni, kun idea urheilijoiden kaksoisuran rakentamisesta opinnäytetyön aiheena alkoi syntyä (kuva 11). 

Keväällä 2016 keskustelimme opinnäytetyön 1. ohjaajan kanssa opinnäytetyöni toteutuksesta ja hän 

toi esille artikkelikokoelman. En kuitenkaan päätynyt tekemään opinnäytetyöstäni artikkelikokoel-

maa, sillä omasta mielestäni en saanut siinä tuotua haluamiani asioita esille haluamallani tavalla. Ha-

lusin, että Kuopion alueen urheiluakatemian opiskelijat ja heidän opiskelunsa on opinnäytetyöni kes-

kiössä. Syksyllä 2017 lukitsin siis mallin opinnäytetyön rakenteesta ja aloin etsiä tietoa valitsemasta-

ni aiheesta. Tammikuuhun 2018 mennessä minulla oli kattava materiaalipaketti lähteitä joita käyttäi-

sin opinnäytetyössäni. Pääsin siis heti vuoden vaihteessa kirjoitustyöhön. Maaliskuun alussa viimeis-

telin kyselytutkimukseni ja maaliskuun lopussa se oli kymmenen päivän ajan avoin Kuopion alueen 

urheiluakatemian opiskelijoille. Vastausajan loputtua kävin läpi kyselystä esiin nousseet tulokset, jot-

ka lisäsin opinnäytetyöhöni. 
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Kuva 11. Opinnäytetyöprosessin aikataulu. 

 

Vaikka opinnäytetyöprosessini oli pitkä ja välillä raskaalta tuntuva matka, sain kuitenkin pidettyä 

kiinnostuksen yllä aihettani kohtaan, sillä se kohdistui niin vahvasti myös omaan elämääni. Toisinaan 

projekti saattoi urheilun ja töiden vuoksi jäädä tauolle, mutta pääsin taas hetken kuluttua takaisin 

vauhtiin. Tauoista johtuen opinnäytetyön suunnittelu sekä aikataulu kokivat hieman viivästyksiä, us-

kon kuitenkin pienten taukojen tehneen prosessille vain hyvää. Taukojen aikana aihe, tarkoitus ja 

tavoite kirkastuivat ja prosessoituivat minulle selvemmäksi. Opinnäytetyöprosessi aiheutti myös 

muutoksia omaan ajatteluuni sillä, aiemmat välillä negatiivisetkin ajatuksen tutkimustyötä kohtaan 

astuivat syrjään. Opinnäytetyön työstäminen oli mielenkiintoinen ja opettavainen matka. Opinnäyte-

työprosessin perusteella voisin kiinnostua tutkimustyöstä ehkä tulevaisuuden työssäni. 

 

Opinnäytetyön isoimmat kompastuskivet koin mielestäni kyselylomakkeen laadinnassa sekä tutki-

muksen tarkoituksen ja tavoitteen määrittelyssä. Halusin saada selville niin monia asioita, että minun 

oli ehkä aluksi hankala selvittää itselleni, mitä todella tahdon tutkimuksellani saada selville. Ulkopuo-

lelta tulleiden ohjeiden, neuvojen ja ideoiden avulla idea alkoi selventyä paremmin. Olen tyytyväinen 

kyselylomakkeeni lopputulokseen, vaikka sen tekeminen johdonmukaiseksi ja kyselyni tavoitteita so-

pivaksi hahmottelu tuotti hyvin paljon työtä. Myös laadukkaan teoria-aineiston löytäminen urheilijoi-

den kaksoisuranrakentamisesta aiheutti opinnäytetyöprosessin alukuvaiheessa joitakin vaikeuksia, 

mutta sopivat kanavat tiedonhaulle löydettyäni, sujui tiedonhaku lähes vaivattomasti. Opinnäytetyön 

tekeminen yksin oli kuvitelmissani paljon raskaampi ajatus kuin se todella oli. Todennäköisesti ai-

heen kiinnostavuus ja omakohtaisuus sekä kykyni työskennellä itsenäisesti auttoivat prosessista sel-

viämistä. Välillä olisin kuitenkin toivonut jonkun kannustavan minua eteenpäin nissä vaiheissa, kun 

oma urheilu-ura sekä työt veivät paljon aikaa ja opinnäytetyö junnasi näinä hetkinä paikallaan. 

  

Syksy 2016: idean 
synty 

Kevät 2017: idean 
esittely, 

tiedonhankinta, 
teoreettinen 
viitekehys 

Syksy 2017: 
teoreettinen 
viitekehys 

Kevät 2018: 
Kyselytutkimuksen 

toteutus 

Toukokuu 2018 
esitysseminaari 
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Oma ymmärrykseni urheilijoiden erilaisista tarpeista kaksoisuran rakentamisessa vahvistui sekä 

opinnäytetyön teriaosuuden sekä kyselystä saatujen vastausten pohjalta. Omien kokemuksieni mu-

kaan sekä tapaamieni opettajien ja opinto-ohjaajien mukaan urheilun ja opintojen yhdistämisessä 

ratkaisu on opintoajan pidentäminen. Tutkimuksessani sen sijaan kävi ilmi, että urheilijat itse eivät 

välttämättä haluaisi venyttää omaa opiskeluaikaansa, jos kurssien itsenäiseen opiskeluun olisi 

enemmän mahdollisuuksia. Kurssien itsenäinen opiskelu antaisi urheilijoille mahdollisuuden suorittaa 

enemmän opintopisteitä lukuvuoden aikana ja näin opinnotkin etenenisivät nopeammin. Opinnäyte-

työ antoi minulle tietoa ja työkaluja myös omaa tulevaisuuttani ja urheilun sekä työuran yhdistämis-

tä varten. Toivon, että tutkimukseni johdosta urheiljoiden tarpeet huomioidaan korkeakouluissa pa-

remmin ja niihin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Korkeakouluissa tulisi mieles-

täni enemmän keskittyä urheilijan urheilu-uran ymmärtämiseen ja pyrkiä siten tukemaan urheilijan 

urheilu-uran ja opintojen yhdistämistä. 

 

12.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämän opinnäytetyön tutkimusosassa käsiteltiin Kuopion alueen urheiluakatemian korkeakouluopis-

kelijoiden kokemuksia urheilun ja opintojen yhdistämisetä. Ensimmäisenä jatkotutkimusehdotuksena 

esitäisin korkeakoulujen näkökulman tutkimista. Minkälaisia kenoja korkeakouluilla on urheilijoiden 

opiskelun tukemiseksi? Miten urheilijat voisivat lisätä opintoihinsa itsenäisen opiskelun kokonaisuuk-

sia? Toisena jatkotutkimusehdotuksena esitän tapaustutkimusta, jolla olisi mahdollista tutkia esimer-

kiksi juokkuelajin urheilijoiden kokemuksia tarkemmin. Tämän opinnäytetyön kyselyyn vastanneista 

suurin osa oli yksilölajin urheilijoita, joten olisi mielenkiintoista tietää kokevatko joukkuelajin urheili-

jat urheilun ja opintojen yhdistämisen raskaampana kuin yksilölajin urheilijat, sillä joukkuelajissa 

harjoitusten aikataulun muutosten tekeminen voi olla hankalaa. Kolmantena jatkotutkimusehdotuk-

sena esitän ammattikorkeakoulussa opiskelevien urheilijoiden ja yliopistossa opiskelevien urheilijoi-

den kokemusten tutkimista. Pystytäänkö ammattikorkeakoulussa joustamaan opinnoissa yliopistoa 

enemmän vai onko asia toisinpäin? Millaiset ovat urheilijoiden ennakkokäsitykset asiasta ja valitse-

vatko he korkeakoulututkintoaan varten herkemmin ammattikorkeakoulun vai yliopiston? Neljäntenä 

jatkotutkimusehdotuksena esitän haastattelututkimusta, jossa haastateltaisiin eri lajien huippu-

urheilijoita ja selvitettäisiin tarkemmin urheilijan itsensä henkilökohtaisia näkemyksiä kaksoisuran ra-

kentamisen haasteista. 
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LIITE 1: SAATEKIRJE 

 

Hei! 

Olen Savonia ammattikoreakoulusta valmistuva liiketalouden opiskelija ja teen tutkimusta Urheilijoi-

den opiskelusta. Tutkimus liittyy opinnäytetyöhöni, jonka 1. ohjaajana toimii Pirjo Venhovaara. Tut-

kimuksen tavoitteena on selvittää millaista imua urheilijat kokevat korkeakouluopintojensa suoritta-

miseen ja millaista tukea he kaipaisivat opiskelujensa tueksi.  

 

Kyselytutkimuksen osallistumiskriteerejä ovat: 

1) Vastaaja opiskelee korkeakoulussa) 

2) Vastaaja on kuopion alueen urheiluakatemian jäsen. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kyselystä saatua aineistoa käytetään ainoastaan 

kyseiseen tutkimukseen. Vastaajia ei voia tunnistaa tutkimuksen tuloksista. Kyselyyn on mahdollista 

vastata keskiviikkoon 28.3.2018 klo 23:59 asti ja siihen pääsee vastaamaan alla olevasta linkistä. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin pari minuuttia vastauksista riippuen. 

 

https://goo.gl/forms/tiNNfMjjI1L5JiDQ2 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Ella Tuovinen 

Liiketalouden opiskelija Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio 
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LIITE 2: KYSELYLOMAKE 
 

Urheilijana korkeakoulussa kyselytutkimus: Urheilijaopiskelijoiden kokemuksia urheilun ja korkeakouluopintojen 
yhdistämisestä. 
 
Valintakriteerejä kyselytutkimuksen vastaamiselle ovat: 
 

1. Vastaaja opiskelee korkeakoulussa.  
2. Vastaaja on Kuopion alueen Urheiluakatemian jäsen 

 
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajia voida tunnistaa tutkimuksen tuloksista. Kyselystä 
saatua aineistoa käytetään ainoastaan kyseiseen tutkimukseen.  
 

Sukupuoli 
a. Nainen 
b. Mies 
 
Oppilaitos 
a. Itä-Suomen yliopistossa 
b. Savonia ammattikorkeakoulussa 
 
Lajini on 
a. Yksilölaji 
b. Joukkuelaji 
 
Millä tasolla kilpailet lajissasi tällä hetkellä? 
 
Koetko että opiskelusi ja urheilu-urasi ovat  tasapainossa? 
a. Kyllä 
b. Ei  
c. En osaa sanoa 
 

Miten hyvin opintosi ovat edenneet? 
 
a. Erittäin hyvin 
b. Hyvin 
c. Kohtalaisesti 
d. Huonosti 
e. En osaa sanoa 
 
 

Millaista vetoa koet opintojesi suorittamiseen? 
 
a. Voimakasta 
b. Hyvää 
c. Kohtalaista 
d. Heikkoa 
e. En osaa sanoa 
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Tukipalvelut 
 
Oletko hyödyntänyt Kuopion alueen Urheiluakatemian tarjoamia terveyspalveluja kuten lääkäri-, fysioterapia- tai 
hierontapalvelua? 
 
a. Kyllä, mitä? 
b. Ei 
 

Oletko hyödyntänyt Kuopion alueen Urheiluakatemian tarjoamia ravitsemus- ja valmennus palveluita kuten kurssit, 
konsultaatio, yksilöohjaus ja seuranta? 
 
a. Kyllä, mitä? 
b. Ei 
 

Oletko hyödyntänyt Kuopion alueen Urheiluakatemian tarjoamia kursseja ja luentoja esimerkiksi urheilijan ravitse-
muksesta tai urheiluakatemiaopinnoista? 
 
a. Kyllä, mitä? 
b. Ei 
 

Oletko hyödyntänyt Kuopion alueen Urheiluakatemian tarjoamia muita tukipalveluita kuten opinto- ja uraohjausta 
tai kausikortteja? 
 
a. Kyllä, mitä 
b. Ei 
 
Kaipaisitko edellä mainittujen tukipalvelujen lisäksi jotain muita tukipalveluita? 
 

Oletko suorittanut urheiluakatemia opintoja? 
 
a. Ei 
b. Kyllä 
 

Kuinka hyvin olet saanut järjesteltyä urheilun myötä syntyviin poissaoloihin liittyvät korvaavat opinnot; tehtävät, 
tentit jne? 
 
Pystytkö opinnoissasi suorittamaan kursseja itsenäisesti? 
  
a. Kyllä 
b. Ei 
 
Koetko, että kurssien itsenäinen suorittaminen lisäisi mahdollisuuksiasi suorittaa enemmän opintopisteitä lukuvuo-
den aikana? 
 
a. Kyllä 
b. Ei 
c. En osaa sanoa 
 
Oletko saanut riittävästi  tukea oppilaitoksesi edustajilta (opot, opettajat, laitoksen henkilökunta jne) urheilun ja 
opiskelun yhdistämiseen? 
 
a. Kyllä, millaista tukea olet saanut? 
b. Ei 
c. En osaa sanoa 
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Oletko saanut tukea valmentajaltasi urheilun ja opiskelun yhdistämiseen? 
 
a. Kyllä, millaista? 
b. Ei 
 
Oletko huomioinut urheilu-uraan liittyviä asioita opintosuunnitelmaa (HOPS) tehdessäsi? 
 
a. Kyllä, miten urheilu-ura on opintosuunnitelmassa huomioitu? 
b. Ei 
 
Kuinka hyvin olet mielestäsi onnistunut yhdistämään urheilun ja opiskelun?   
 
a. Erittäin hyvin 
b. Hyvin 
c. Kohtalaisesti 
d. Huonosti 
e. En osaa sanoa 
 
          
Millaisia ongelmia olet kohdannut opinnoissa urheilun vuoksi? 

 
a. Poissaolot tunneilta, luennoilta tai kursseilta 
b. Tenteissä/kokeissa epäonnistuminen 
c. Ajan puute 
d. Väsymys 
e. En mitään 
 
 

Millaisia ongelmia olet kohdannut valmentautumisessasi opintojen vuoksi? 
 
a. Ylirasitustila, väsymys 
b. Ajanpuute 
c. Motivaation puute 
d. Harjoitusten tai kilpailujen jääminen väliin opintojen päällekkäisyyksien vuoksi 
e. Urheilumenestyksen heikkeneminen 
f. En mitään 
 
 

Miten koet urheiluakatemian helpottaneen urheilun ja opiskelun yhdistämistä? 
 
Onko sinulla omien henkilökohtaisten tarpeiden perusteella noussut esiin kehittämisideoita Kuopion alueen Urhei-
luakatemian toimintaan? 
 

Onko sinulla omien henkilökohtaisten tarpeiden perusteella noussut esiin kehittämisideoita oppilaitoksesi urheilija-
opiskelijoiden opintojen järjestämiseen? 
 
Suuret kiitokset vastauksestanne! 
 
 


