
merkiksi niitä tekijöitä, jotka muodostavat 
riskin opiskelijaurheilijan loppuun palami-
selle tai suojaavat siltä. Ensimmäiset mitta-
ukset tehtiin elokuussa 2015 ja jo alustavat 
tulokset ovat hyvin kiinnostavia ja osittain 
sovellettavissa käytäntöön pyrittäessä aut-
tamaan ja motivoimaan lukionsa aloittavia 
opiskelijanuoria heidän kaksoisurallaan. 
Lopulliset tulokset tullaan julkaisemaan 
kansainvälisissä tiedelehdissä sitä mukaa, 
kun analyysit valmistuvat.

Suomalainen kaksoisuran malli
Huippu-urheilijan ura on kehitysprosessi, 
johon kuuluu erilaisia vaiheita ja siirty-
miä. Nämä vaiheet ja siirtymät ovat raken-
tuneet kilpaurheilun toimintamallien poh-
jalta ja voivat liittyä eri kilpailutasoihin, 
kuten paikalliseen, alueelliseen, kansalli-
seen tai kansainväliseen tasoon. Kokonais-
valtainen, mukautettu suomalainen malli 
huippu-urheilijan kaksoisuran elämän-
kaaresta on esitetty englanninkielisenä 
kuvassa 1. Suomenkielisenä malli tullaan 
julkaisemaan myöhemmin. 

Kaksoisura tarkoittaa siis ennen kaikkea 
pyrkimystä sovittaa yhteen koulutuksen ja 
huippu-urheilun vaatimuksia eri elämän-
tilanteissa, eikä ainoastaan koulutuksen ja 
urheilun aikataulujen yhteensovittamista.
 
Sukupuolten väliset erot
kaksoisuran toteuttamisessa
Suomalainen urheilujärjestelmä tarjoaa 
miehille huomattavasti enemmän mah-
dollisuuksia ammattiurheiluun kuin nai-
sille. Vuonna 2013 Suomessa ammatikseen 
urheilevista vain 2% oli naisia. Tutkimuk-
sissamme olemme havainneet, että nais-
urheilijat pitävät omia mahdollisuuksiaan 
ansaita elantonsa urheilemalla hyvin rajal-
lisina, ja sen takia pitävät opiskelua usein 

tärkeänä. Tutkimuksen mukaan urheili-
janaiset suorittavat korkeakouluopintoja 
nopeammin kuin urheilijamiehet, mikä 
osaltaan heijastaa naisten ja miesten eri-
laisia asenteita kaksoisuraa kohtaan. Osa 
omiin tutkimuksiimme osallistuneista mie-
histä oli keskeyttänyt lukion tai korkea-
kouluopinnot keskittyäkseen urheiluun. 
Perinteiset sukupuoliroolit, joissa urheilu 
mielletään miesten alueeksi, tulivat usein 
esille myös urheilijoiden perheiden asen-
teissa. Naisurheilijoiden vanhemmat pai-
nottivat usein koulutuksen tärkeyttä, kun 
taas miesurheilijat saivat huomattavasti 
enemmän tukea ja ymmärrystä urheiluun 
panostamisessa. 

Viestit valmentajille
Urheilijan kaksoisuran hyödyllisyys ja sen 
tukemisen tarpeellisuus on yleisesti hyväk-
sytty suomalaisessa urheilukulttuurissa. 
Urheiluakatemiajärjestelmä pyrkii varmis-
tamaan, että huippu-urheilu ja koulutus on 
mahdollista yhdistää menestyksekkäästi, 
ja kokemuksemme on, että hyvin harvat 
valmentajat kyseenalaistavat kaksoisuran 
idean. Yleisessä keskustelussa kaksoisuraan 
suhtaudutaan kuitenkin yleensä melko 
välineellisesti: meneillään olevassa tutki-
muksessamme havaitsimme, että lupaavien 
nuorten urheilijoiden kohdalla jääkiekko-
valmentajat puhuivat koulutuksesta usein 
”varasuunnitelmana” mikäli haaveena ollut 
ammattilaisuus ei toteudu. Toisaalta koulu-
tus nähtiin tapana helpottaa ja nopeuttaa 
siirtymää urheilukentiltä työelämään. Esi-
tetyt näkemykset ovat varsin yleisiä urhei-
lupiireissä myös aikaisempien tutkimusten 
valossa. 

Vaikka molemmat näkökannat ovat 
oikeutettuja, on tärkeää huomata, että 
nämä puhetavat pitävät koulutusta toisar-

voisena urheiluun verrattuna. Ajatus vara-
suunnitelmasta ei tue urheilijan sisäistä 
motivaatiota opiskeluun tai ohjaa näke-
mään koulutusta itsessään arvokkaana asi-
ana. Mikäli valmentaja painottaa koulun-
käynnin tarpeellisuutta vedoten epävar-
maan tulevaisuuteen ammattiurheilijana, 
urheilijat saattavat jopa tulkita viestin niin, 
että heidän olisi syytä panostaa urhei-
luun yhä enemmän, jotta ammattilaisuu-
den mahdollisuudet paranisivat. Tämän 
takia valmentajien on varsin tärkeää miet-
tiä sitä, miten he itse suhtautuvat kaksois-
uraan ja kuinka he viestivät asiasta urheili-
jalle. Onko koulutus vain varasuunnitelma 
vai onko se oleellinen asia myös ihmisenä 
kehittymisen, identiteetin, sekä omien 
kykyjen ja kiinnostusten kohteiden löy-
tämisen kannalta? Tutkimusten mukaan 
monet urheilijat kokevat opiskelun positi-
viisena asiana jo aktiiviuran aikana, koska 
se auttaa laittamaan asiat perspektiiviin, 
löytämään onnistumisen kokemuksia myös 
urheilun ulkopuolelta ja toisinaan irtautu-
maan urheilusta. Valmentajan rooli urhei-
lijan elämänvalinnoissa voi olla esimer-
kiksi tärkeiden kysymysten esittäjä: mitkä 
asiat sinua kiinnostavat urheilun lisäksi? 
Mitä seurauksia kaksoisuraan tai pelkäs-
tään urheiluun keskittymisellä on elämäs-
säsi? Mitä haluaisit oppia ja kokea? Mitä 
haluat tehdä kun aktiiviura loppuu joko 
ennenaikaisesti tai esimerkiksi 40 vuoti-
aana – miten haluaisit tuolloin elättää itsesi 
ja perheesi?  
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Mitä valmentajan tulisi tietää 
urheilijan kaksoisurasta

Urheilijan kaksoisura (Dual 
Career) tarkoittaa huippu-

urheilun ja opiskelun tai 
koulutuksen yhdistämistä.

Vaikka kansainvälisten 
tutkimusten mukaan useimmat 

huippu-urheilijat pitävät 
koulutusta tärkeänä, he 

useimmiten asettavat urheilu-
uran etusijalle yrittäessään 

sovittaa harjoittelun ja 
kilpailemisen asettamat 

vaatimukset koulutusjärjestelmien 
vaatimuksiin ja rajoituksiin. 
Vaatimuksia voivat asettaa 
urheilija itse, vanhemmat, 

valmentajat tai jotkut muut 
henkilöt. Eri elämäntilanteissa 

nämä vaatimukset voivat 
muuttua paljonkin.
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Eräässä tutkimuksessa havaittiin esimer-
kiksi, että englantilaisista lahjakkaista jal-
kapallojunioreista alle prosentti siirtyy 
aikuisten huippusarjoihin Euroopassa. 
Belgialaisia 14 – 18-vuotiaita huippu-urhei-
lijoita käsittelevässä tutkimuksessa puoles-
taan todettiin, että vain 17 prosenttia kan-
sallisen tason juniorimestareista siirtyi kil-
pailemaan aikuisten kansallisiin sarjoihin.

Suomalainen kaksoisura-
tutkimus tekeillä
Kesällä 2015 käynnistyi Jyväskylän yli-
opiston psykologian laitoksen ja KIHUn 
yhteistyöllä ja opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittamana nelivuotinen kaksoisura-
tutkimus, joka on kansainväliselle tasolle 
tähtääviä urheilijoita, heidän huoltajiaan ja 
valmentajiaan koskeva pitkittäinen seuran-
tatutkimus. Tuloksissa tullaan tarkastele-
maan 400 opiskelijaurheilijan motivaation, 
identiteetin ja palautumisen vs. loppuun 
palamisen tilaa sekä urakehitystä koko 
lukion ajan. Tutkimuksessa selvitetään esi-

utkimusten mukaan erityi-

sen vaativa vaihe huippu-
urheilun ja koulutuksen 
menestyksekkäälle yhdis-
tämiselle on keskimäärin 
16 – 18-vuoden iässä. Koulu-

tuksen vaatimustason kasvaessa urheilijat 
ovat samanaikaisesti joko siirtymässä tai 
jo siirtyneet juniorisarjoista aikuisten sar-
joihin, ja saattavat jopa muuttaa paikka-
kuntaa siirtyessään urheilulukioon. Tämä 
erittäin haastava siirtymävaihe tunnetaan 
korkeasta keskeyttämisasteestaan. Tutki-
mukset ovatkin osoittaneet, että paineet 
menestyä samanaikaisesti niin opiskelussa 
kuin urheilussakin, etenkin jos kattavaa 
tukea kaksoisuralle ei ole saatavilla, voivat 
aiheuttaa ahdistusta ja levottomuutta, kes-
tämätöntä stressikuormitusta, ylikuormi-
tusta ja jopa loppuun palamista, sekä siir-
tymävaiheisiin liittyviä ongelmia eri kehi-
tysvaiheissa. Tämä puolestaan saattaa joh-
taa opiskelun keskeyttämiseen tai huippu-
urheilun ennenaikaiseen lopettamiseen. 

Kaksoisura tarkoittaa siis
ennen kaikkea pyrkimystä

sovittaa yhteen koulutuksen ja
huippu-urheilun vaatimuksia eri
elämäntilanteissa, eikä ainoastaan
koulutuksen ja urheilun aikataulujen
yhteensovittamista.
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� Kuva 1. Suomalainen versio huippu-urheilijan kaksoisuran kokonaisvaltaisesta elinkaaresta.
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