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Tässä laadullisessa pro gradu -tutkielmassa selvitetään mitkä tekijät ylläpitävät ja vahvistavat ja millaiset 

tekijät heikentävät harjoittelumotivaatiota ja voivat johtaa urheiluharrastuksen loppumiseen. Urheilijoiden 

eläytymismenetelmäkirjoitelmista nousevia tekijöitä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan suhteessa 

aikaisempaan liikuntamotivaatio- ja liikunnan merkitysrakennetutkimukseen. Vastaajat olivat urheilijoita ja 

tulevia liikunta-alan ammattilaisia, jotka osallistuivat Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kurssille Johdatus 

liikuntapedagogiikkaan. Aineisto koostuu 92 eläytymismenetelmäkirjoitelmasta, jotka on analysoitu 

aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä erikseen harjoittelumotivaatiota vahvistavien ja heikentävien tekijöiden 

osalta. Tulososiossa muodostuneen luokittelun syntyä perustellaan ja käydään vuoropuhelua tutkimuksen 

viitekehyksen teorioihin: itsemääräämisteoriaan, tavoiteorientaatioteoriaan, suoritusmotivaatioteoriaan sekä 

liikunnan merkitysulottuvuusteorioihin. Harjoittelumotivaatiota heikentävien tekijöiden suhdetta tarkastellaan 

urheiluharrastuksen lopettamiseen liittyviin tekijöihin aikaisemmassa tutkimuksessa. 

Urheilijan harjoittelumotivaatiota vahvistavat 1) tavoitteellisuus, 2) harjoittelun toteutukseen, 3) itsensä 

kehittäminen, 4) menestys ja kilpaileminen, 5) valmennus, 6) harjoitteluyhteisö, 7) urheilun viehätys, 8) terveys ja 

9) urheilun ulkopuolinen elämä. Itsemääräämisteorian mukaan sisäistä motivaatiota vahvistavat psykologisten 

perustarpeiden eli autonomian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja koetun pätevyyden kokemukset. Tässä 

tutkielmassa psykologiset perustarpeet vahvistuvat urheilijalle sopivassa valmennuksessa ja harjoitteluyhteisössä, 

jossa huomioidaan urheilijan tavoitteet ja kehittyminen sekä toteutetaan harjoittelu käytännössä motivoivasti. 

Urheilun viehätys sisältää itsessään paljon sisäisen motivaation piirteitä. Terveyden osalta erityisesti 

loukkaantumisilta välttyminen näyttää vahvistavan motivaatiota. Urheilun ulkopuolisen elämän luokasta 

erityisesti harjoittelun mahdollistava aikataulutus ja harjoittelua tukeva elämäntilanne auttavat urheilijaa 

jatkamaan uraansa. Minäsuuntautunut urheilija tarvitsee motivaation kannalta menestystä ja kilpailutilanteita. 

Monet vastaajista ovat sekä minä- että tehtäväsuuntautuneita – mikä on huippu-urheilijalle eduksi. 

Harjoittelumotivaatiota heikentävistä tekijöistä muodostui lähes samankaltainen luokittelu: 1) 

tavoitteellisuus, 2) harjoittelun toteutus, 3) ei kehitystä, 4) menestys ja palkkiot, 5) puutteellinen valmennus, 6) 

harjoitteluyhteisö, 7) oma henkinen tila ja -ympäristö, 8) loukkaantumiset ja 9) urheilun ulkopuolinen elämä. 

Harjoittelumotivaatiota heikentävinä seikkoina loukkaantumiset nousivat yksittäisenä tekijänä merkittävimmäksi. 

Lisäksi valmennukseen, harjoittelun toteutukseen ja kehittymiseen liittyvät maininnat olivat yleisiä. Urheilijan ja 

valmentajan suhde ja harjoitteluyhteisön ilmapiiri liittyvät vahvasti psykologisten perustarpeiden tyydyttymiseen 

ja sitä kautta itsemääräämisteorian mukaiseen sisäiseen motivaatioon, tavoiteorientaatioon ja siihen liittyvään 

harjoitusten motivaatioilmastoon sekä suoritusmotivaatioon. Elämäntilanteiden ja urheilijan arvojen muutokset 

liittyvät motivaation heikentymiseen ja harrastuksen lopettamiseen. Tulokset vastaavat aikaisempien tutkimusten 

tuloksia yksittäisten tekijöiden suhteen. Tämän tutkielman myötä ymmärrys tekijöiden keskinäisestä suhteesta 

syvenee ja niiden paikkaa viitekehyksessä ymmärretään paremmin. 

Optimaalisessa urheilutoiminnassa urheilijan valmentajat, ohjaajat, vanhemmat ja muut lähellä olevat 

ihmiset ymmärtävät kokonaisvaltaisesti mitkä tekijät vaikuttavat harjoittelumotivaatioon ja urheilijan toimintaan. 

Koulussa liikunnnanopettajan on tärkeää tiedostaa millaisten motivaatiotekijöiden varaan oppilaiden motivaatio 

rakentuu ja suunnata toimintaa näiden tekijöiden vahvistamiseksi oikeanlaisen motivaatioilmaston luomisella. 

Koulumaailmassa tehtäväsuuntautuneet toimintatavat korostuvat. Tämän tutkimuksen perusteella myös urheilijat 

hyötyvät tehtäväsuuntauneesta ilmapiiristä, mutta huipulle etenevässä toiminnassa tarvitaan lisäksi 

kilpailusuuntautunutta toimintaa. Koulun urheilutoiminnassa on hyvä juurruttaa oppilaisiin itsensä kehittämistä ja 

yhteisöllisyyttä painottavia toimintatapoja. 

 

Avainsanat: liikuntamotivaatio, itsemääräämisteoria, tavoiteorientaatio, suoritusmotivaatio, urheilu, 

eläytymismenetelmä
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1 ALKUVERRYTTELY 

Istun hiljaa pukuhuoneessa ja nojaan polviini keskittyen tulevaan koitokseen. Kuulen 

kuinka yleisö mylvii ja odottaa kotijoukkuetta kentälle. En malta pysyä paikoillani. 

Odotan jo kovasti pääsyä taisteluareenalle. Ajatukset ovat pyörineet koko päivän illan 

kamppailussa. Tätä finaalia varten on valutettu suunnattomia määriä hikipisaroita 

sadoissa ja tuhansissa harjoituksissa, kehitetty taitoja ja kuntoa, hiottu taktiikkaa 

valmentajan ja joukkuetovereiden kanssa sekä taisteltu vastoinkäymisten parissa; 

perheenikin on jaksanut tukea minua. Harjoittelumotivaationi matkan varrella on ollut 

huipussaan tähdätessäni parhaimpaan juuri tässä ottelussa. Harjoitukset ovat olleet 

mielekkäitä ja lajin viehätys on kasvanut entisestään uuden motivoivan valmentajan ja 

joukkueen uuden huikean yhteishengen myötä. En uskalla edes ajatella sitä riemun ja 

vapautuneisuuden tunnetta, mikä mahdollisen voiton jälkeen on luvassa, saati sitten sitä 

katkeraa pettymyksen ja tyhjyyden tunnetta mahdollisen tappion jälkeen. Jos häviämme, 

onko kaikki ollut turhaa? Jaksanko aloittaa kaiken uudelleen? Matka tänne asti on ollut 

pitkä ja täynnä kovaa työtä. Voitto räjäyttäisi mieleni ja irrottaisi minut hetkeksi maan 

pinnalta; tappio veisi maton alta totaalisesti. Tyhjennän mieleni. Kopin ovi aukeaa, astun 

omaan maailmaani. 

 

Yllä oleva kuvitteellinen, mutta mahdollinen kuvaus heijastaa omia tuntemuksiani urheilun 

maailmasta. Urheilu herättää minussa suuria tunteita ja on monia asioita, jotka siinä viehättävät. 

Urheilussa tavoitteet ohjaavat toimintaa, ja ne vaihtelevat niiden merkitysten mukaan, miten 

yksilö suhtautuu ja kokee liikunnan ja urheilun maailman. Minulle urheilu merkitsee kilpailun 

tuomaa jännitystä ja mahdollisuutta testata taitojani suhteessa toisiin. Tämän lisäksi koen suurta 

tyydytystä urheillessani myös itseni kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä ja mahtavista 

joukkuekavereista. En ole kovin lajisidonnainen, vaan koen suurta tyydytystä ja intohimoa 

useiden eri lajien taitojen oppimisesta ja hallitsemisesta. Urheilu on minulle tapa irrottautua 

arjesta, viettää aikaa yhdessä kavereiden kanssa, päästää tunteita valloilleen ja toteuttaa itseäni.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoidaan urheilijoista itsessään lähteviä 

harjoittelumotivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä eläytymismenetelmällä. 

Eläytymismenetelmässä vastaajat jatkavat annettua kehyskertomusta oman mielikuvituksen 

pohjalta. Syntyneet kirjoitelmat sisältävät ilmauksia, joita vastaajat arvioivat mahdollisesti 

tapahtuvan tulevaisuudessa. Näitä ilmauksia tulkitsen urheilun maailmasta käsin suhteessa 

aikaisempaan motivaatio- ja liikunnan merkitysrakennetutkimukseen sekä urheilijan ja 

valmentajan väliseen suhteeseen liittyen. Aluksi esitellään tutkimuksen viitekehykseen liittyvä 
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teoria. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen tarkoitusta, viitekehystä suhteessa aineistoon ja 

raportoidaan tutkielman toteuttamisen vaiheet. Tulososiossa käydään vuoropuhelua teorian 

kanssa ja lopuksi pohditaan tutkimuksen etenemisprosessin luotettavuutta ja tuloksien ja 

tulkintojen merkitystä sekä liikunnan ja urheilun tutkimuskentälle että hikeä valuville kentille. 

Pyrin irrottautumaan omista käsityksistäni ja tulkitsemaan urheilijoiden kirjoitelmia 

objektiivisesti. 

 

Kiinnostukseni ajoi minut tutkimaan uudestaan harjoittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä 

urheilijoilta. Tämä työ on jatkotutkimus luokanopettajaopinnoissa parini kanssa tehdylle 

tutkimukselle. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat aikuiset liikunta-alan opiskelijat, jotka ovat 

edelleen aktiiviurheilijoita. Aikuisena elämänarvojen muutokset alkavat rajoittaa 

urheiluharjoittelua alkavat enemmän kuin vielä aikaisemmassa tutkimuksessa kohderyhmänä 

olleilla urheilulukiolaisilla. Huippu-urheilu vaatii aikuisena paljon kompromisseja muulta 

elämältä tai muuten kompromisseja joudutaan tekemään itse harjoittelussa. Urheilun ja muun 

elämän yhteensovittaminen voi olla ylivoimaista, jolloin harjoittelumotivaatio heikkenee ja 

panostus urheiluun vähenee. Alhaisemmalla tasolla kompromisseja voi tehdä ja monesti 

esimerkiksi kansainvälisellä tasolla urheillut voi jatkaa uraansa kansallisella tai 

piirikunnallisella tasolla.  

 

Huipputason urheilijat ovat usein henkisesti vahvoja ja hyvin päämäärätietoisia. Mitä 

korkeammalla tasolla urheilija toimii tai mitä korkeammalle hän pyrkii, sitä enemmän tavoitteet 

merkitsevät ja nostavat motivaatiota jatkaa harjoittelua päivästä ja vuodesta toiseen. 

Olettamuksen mukaan itsestä lähtevä motivaatio harjoitteluun johtaa pidempään jatkuneeseen 

uraan. Urheilutoiminnassa tulisi pyrkiä vahvistamaan urheilijan autonomista motivaatiota 

tukevia tekijöitä. Laadullisella tutkimusotteella oletan löytäväni uusia näkökulmia 

harjoittelumotivaatiotutkimuksen laajalle kentälle.  

 

Laadullista otetta on käytetty harjoittelumotivaatiotutkimuksessa vähän. Urheilun parissa koko 

junioriajan olleiden aikuisten urheilijoiden ajatuksista voidaan parhaimmillaan löytää uusia 

näkökulmia harjoittelumotivaation vahvistamiseen liikunnan ja urheilun parissa toimiville 

henkilöille. Syvällinen, tulkitseva ja yhteyksiä ymmärtävä tutkimusote edesauttaa rakentamaan 
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toimivamman, yksilölliset tekijät huomioivan toimintamallin Suomen urheilujärjestelmään. 

Huippu-urheilijan polun rinnalle tarvitaan myös liikkujan polku, jolla saadaan massoja 

harrastamaan liikuntaa. Liikkujan polku tukee sekä huippu-urheilun polulle etenemistä sekä 

kansanterveyttä. 
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2 LIIKUNTAHARRASTUNEISUUS 

Urheilijoiden kilpaurheilu-ura pohjautuu lapsena aloitetulle monipuoliselle liikunnan 

harrastuneisuudelle. Harrastuneisuus urheiluseuroissa on lisääntynyt viimeisten 30 vuoden 

aikana. Urheiluseurojen ohjatuissa harjoituksissa 7-18-vuotiaista lapsista liikkuu viikoittain 

noin puolet. Seuroissa harrastavien määrä tippuu 18-vuotiailla 30–40 prosenttiin. (Fogelholm 

ym. 2007.) Toisaalta vapaa-aikaa käytetään enemmän myös viihdemedian parissa ja vähemmän 

omaehtoiseen liikuntaan. (Fogelholm ym. 2007; Tammelin ym. 2008). Lapset ja nuoret 

kulkevat koulumatkoja enemmän autokyydillä kuin ennen. (Tammelin ym. 2008, 5.) 

 

Lapsuusajan liikunta luo pohjaa elinikäiselle liikuntaharrastuneisuudelle (Fogelholm ym. 

2007). Liikuntaan käytetty aika vähenee mitä lähemmäs aikuisikää siirrytään (Vuori ym. 2007; 

Fogelholm ym. 2007). Liikunta harrastetaan eniten 12-vuotiaana; tosin tällöinkin viidennes 

liikkuu tuskin ollenkaan. Liikunta-aktiivisuus laskee erityisesti murrosikäisenä eli siirryttäessä 

peruskoulun alaluokilta yläluokille. (Vuori ym. 2007; Fogelholm ym. 2007) Itsemääräämisen 

tunne, pätevyyden kokemukset sekä viihtyminen liikuntatilanteessa ja ryhmässä tukevat 

liikunnan säännöllistä harrastamista ja motivaatiota liikuntaan ja näin lisäävät todennäköisyyttä 

elinikäiseen liikkumiseen (Deci & Ryan 2000). Vahva motivaatio liikuntaa tai liikuntalajeja 

kohtaan saa liikuntaharrastuneisuuden säilymään. Kouluiässä säännöllisesti vuosien ajan 

tehokasta liikuntaa harrastavien liikunnallinen elämäntapa säilyy aikuisuuteen parhaiten. 

Aktiivista liikkumista aikuisena ennustavat myös kestävyystyyppinen liikkuminen, 

osallistuminen järjestettyyn liikuntaan ja kilpaurheiluun sekä tyytyväisyys omaan kuntoon, 

suorituskykyyn ja taitoihin. (Rajala ym. 2010.) 

 

2.1 Fyysinen aktiivisuus 

 

Fyysistä aktiivisuutta on kuvattu jo 1960-luvulla (Biddle & Mutrie 2008, 55 Hovlandia ja 

Rosenbergia 1960 mukaillen) asenteisiin pohjautuen. Asenteet voidaan jakaa toimintaa kohtaan 

oleviin affektiivisiin tekijöihin eli tunteisiin, kognitiivisiin tekijöihin eli tiedollisiin 

uskomuksiin sekä käyttäytymiseen. Tunteet toimintaa kohtaan vaikuttavat asenteeseen ja sitä 

kautta fyysiseen aktiivisuuteen eniten. Myöhemmässä tutkimuksessa (mm. Deci & Ryan 2000) 
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näitä fyysistä aktiivisuutta kuvaavia asenteisiin liittyviä tekijöitä käytetään selittämään 

motivaatioseuraamuksia. Liikuntamotivaatio nähdään tärkeänä tekijänä fyysisen aktiivisuuden 

omaksumisprosessissa. Liikunta-aktiivisuuden pysyvyyttä selittävät erityisesti sisäinen 

motivaatio, tavoiteorientaatio sekä koettu urheilukyvykkyys. (Laakso ym. 2004, 65.) Sisäinen 

motivaatio on yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla (Yli-Piipari ym. 2009). 

Aikuisuuden fyysisen aktiivisuuden on havaittu olevan voimakkaampaa nuorena 

kilpailutoiminnassa mukana olleilla kuin nuorena kilpailutoiminnan ulkopuolella olleilla 

aikuisilla (Hirvensalo ym. 2000, 37–38).  

 

7-18 -vuotiailla tulisi fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan liikkua vähintään 1-2 tuntia 

päivässä monipuolisesti ikään sopivalla tavalla (Fyysisen aktiivisuuden suositukset 

kouluikäisille 7-18 -vuotiaille 2008). Vain alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu suositusten 

mukaisesti, joten liikunta-aktiivisuus kasaantuu urheiluseuroissa harrastaville. Toisaalta osalla 

urheiluseuroissa harrastavista lapsista fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät täyty, joten on 

nähtävissä, että omaehtoinen liikunnan harrastaminen on vähentynyt. On vaarana, että osa 

lapsista ja nuorista syrjäytyy liikunnasta kokonaan. (Fogelholm ym. 2007.) 

 

2.1 Liikuntaharrastusta rajoittavia tekijöitä 
 

Erilaiset yksilölliset esteet ja sosiaaliset esteet, kuten ystävien puute sekä fyysisen ympäristön 

puutteisiin liittyvät tekijät rajoittavat liikunnan harrastamista. Yksilöllisiä tekijät voivat olla 

motivaation puute, sosiaalisen tuen puute, ajan puute, tulojen väheneminen sekä ympäristön 

puutteisiin, kuten liikuntapaikkoihin ja välineisiin liittyvät tekijät. (Svennevig 2000, 16.) 

Telaman (1986, 154) kausaalisen attribuutioteorian mukaan liikunnan harrastamattomuuden 

syyt voidaan jakaa kahtia: a) itsestä johtuviin ja b) ympäristöstä johtuviin syihin. Aikuisilla ajan 

puute (Weiss & Petlichkoff 1989; Weinberg & Gould 2010, 432) ja muut harrastukset 

näyttäisivät olevan yleisimmät syyt liikuntaharrastuksen lopettamiseen riippumatta iästä, 

sukupuolesta, kulttuurista tai lajista. Ajan riittämättömyys on osoittautunut myös suurimmaksi 

esteeksi liikunnan harrastamisen lisäämiseen (Weinberg & Gould 2010, 432). Toisaalta huono 

kunto ja toimintavajauksien syntyminen rajoittavat liikunnan harrastuneisuutta, mutta pääosin 

ikääntyvillä ihmisillä. (Weiss & Petlichkoff 1989.) 
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3 LIIKUNTAMOTIVAATIO LIIKUNTAHARRASTUNEISUUDEN PERUSTANA 

Motivaatio saa ihmisen toimimaan ja suuntaamaan toimintaansa tiettyyn suuntaan. Se 

määritellään yksilön muuttuvaksi henkiseksi tilaksi, joka määrää millä vireydellä ja mihin 

suuntautuneena hän toimii. (Roberts 2001.) Motivaatiota voidaan pitää yhtenä ihmisen 

peruspilareista ja se ohjaa esimerkiksi harrastamaan liikuntaa vapaa-ajalla (Roberts 2001). 

Motivaatio on saatu käsitteenä latinankielisestä sanasta movere, joka tarkoittaa liikkumista 

(Ruohotie 1998, 36). Nykyään motivaatio-käsitteellä pyritään selittämään ihmisen toiminnan 

perimmäisiä syitä. Motivaatio vaikuttaa a) toiminnan intensiteettiin, mikä näkyy yrittämisenä, 

b) pysyvyyteen eli sitoutumiseen sekä c) tehtävän valintaan, mikä näkyy sopivan haasteellisten 

tehtävien valitsemisena sekä d) suorituksen laatuun. (Liukkonen & Jaakkola 2002.)  

 

Motivaatio nähdään monimutkaisena, dynaamisena prosessina, jossa yhdistyvät ihmisen 

persoonallisuus, tunteenomaiset ja järkiperäiset tekijät sekä sosiaalinen ympäristö. Viime 

aikoina myös arvot ja normit on liitetty yhdeksi motivaatiotutkimuksen alueeksi. (Liukkonen 

ym. 2002b, 13–14.)   Motivaatiota voidaan tarkastella a) yksilökeskeisestä ja b) 

tilannesidonnaisesta näkökulmasta. Yksilökeskeisen näkökulman mukaan yksilö motivoituu 

henkilökohtaisten piirteidensä, tarpeidensa ja tavoitteidensa pohjalta. Tilannesidonnaisen 

näkökulman mukaan yksilö motivoituu tilanteen ja ympäristön vaikutuksesta, jolloin 

esimerkiksi ryhmätuokioon osallisena olevien keskinäiset suhteet, tehtävien mielekkyys, 

valmentajan persoonallisuus ja toiminta sekä tuokion motivaatio-ilmasto vaikuttavat yksilön 

motivaatioon. (Hagger & Chatzisarantis 2007; Weinberg & Gould 2010.) Kun nämä kaksi 

näkökulmaa yhdistetään vuorovaikutusnäkökulmaksi, ollaan lähellä motivaatio-käsitteen 

kokonaisymmärrystä. Tällöin yksilön motivaatiota pyritään selittämään yksilön tarpeilla, 

persoonallisilla piirteillä, tavoitteilla ja kiinnostuksen kohteilla sekä tilanne- ja 

ympäristötekijöillä. (Weinberg & Gould 2010.) Kun tarkasteluun lisätään motivaatiota ohjaavat 

arvot ja normit (Liukkonen ym. 2002b, 13–14) niin saadaan laajin näkökulma yksilön 

harjoittelumotivaation tarkasteluun. 
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Urheilijan motivaatio voidaan jakaa Lampikosken ja Miettisen (1999, 26–27) näkökulman 

mukaan puutemotivaatioon ja tavoitemotivaatioon. Puutemotivoitunut urheilija pohtii, mitä 

ominaisuuksia häneltä puuttuu, vertailee itseään toisiin ja kuvittelee toisten olevan parempia 

sekä käyttää energiaa esimerkiksi harjoitusolosuhteiden epäkohtiin ja niiden poistamiseen. 

Negatiiviset ajatukset vievät suuren osan urheilijan energiasta. Tavoitemotivoitunut urheilija 

sen sijaan keskittyy omiin vahvuuksiin ja pyrkii määrätietoisesti kohti tavoitteitaan 

myönteisellä ajatusenergialla. Tutkimuksen mukaan menestyneet urheilijat ovat monesti 

tavoitemotivoituneita.  

 

70-luvun urheilijoiden harjoittelumotivaatiotukimuksessa kunnianhimo ja voittamisen ilo 

nousivat kaikissa lajiryhmissä tärkeimmiksi tekijöiksi. Muita merkittäviä motivaatiota 

vahvistavia tekijöitä tuolloin olivat taloudellinen hyöty, fyysinen ja henkinen kunto, liikunnan 

tuottama mielihyvä sekä kilpaileminen Suomen puolesta. Tuohon aikaan urheilijat pitivät 

tärkeänä motiivina myös sitä, että urheilu itsessään saisi julkista tunnustusta ja mainetta. (Blanz 

& Mäkelä 1976, 15 -18) Samoja piirteitä on edelleen havaittavissa, mutta rinnalle on noussut 

enemmän yhteisöllisyyteen ja nautintoon liittyviä tekijöitä.  

 

Urheilijoiden harjoittelumotiivit ovat usein hyvin yksilöllisiä ja nykyisen motivaatiokäsityksen 

mukaan jokainen rakentaa motivaatiokehyksensä yksilöllisesti. Motivaatio nähdään motiivien 

muodostamana tilana, jonka ohjaa toimintaa tavoitteiden ja päämäärien kautta.. Motiivit eli syyt 

toiminnalle ovat suhteellisen pysyviä luonteenpiirteitä tai kykyjä, jotka ohjaavat ja auttavat 

ylläpitämään motivaatiota toiminnassa. (Byman 2002, 126) Motivoituneen toiminnan taustalla 

on aina motiiveja sekä tavoitteita ja päämääriä (Deci & Ryan 1985). Mitä useamman urheilijasta 

itsestään lähtevän eli sisäisen motiivin varaan toiminta perustuu, sitä vahvempaa on yksilön 

sitoutuminen toimintaan. (Vallerand & Ratelle 2002). 

 

Motivaatio on monesta muuttujasta riippuva tekijä, jonka määritteleminen yleisellä tasolla on 

vaikeaa. Yksilötasolla nähdään, että henkilökohtaisen motivaation määritteleminen vaatii laaja-

alaista näkemystä. Motivaatio liikuntaa kohtaan eli liikuntamotivaatio ohjaa siis 

liikuntakäyttäytymistä sisäisen motivaatiojärjestelmän pohjalta. (Vuori 2003.) 
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Tämän vuosituhannen puolella sosiaalis-kognitiivinen näkökulma on noussut eniten käytetyksi 

liikuntamotivaatioteorioissa. 80-luvulla alkunsa saanut psykologinen motivaatiotutkimus 

korostaa motivaation kehittymistä toiminnan aikana. Itsemääräämismotivaatioteorian mukaan 

psykologiset perustarpeet eli koettu pätevyys, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

lisäävät itseohjautuvuutta eli autonomista toimintaa ja tätä kautta yksilö motivoituu (Deci & 

Ryan 2000). Se, että yksilö kokee voivansa vaikuttaa omaan tekemiseensä ja osaamiseensa, 

parantaa motivaatiota liikkumiseen. Tämän tutkielman kannalta tärkeitä sosiaalis-kognitiivisia 

motivaatioteorioita ovat itsemääräämis-, tavoiteorientaatio- ja suoritusmotivaatioteoria. 

 

 

3.2 Itsemääräämisteoria 

 

Deci ja Ryan (1985) kehittivät itsemääräämisteorian alun perin lähinnä lasten ja nuorten 

koulukasvatukseen. Teoriaa käytetään hyväksi eri yhteisöissä, esimerkiksi urheilujoukkueissa 

ja työyhteisöissä (Deci & Ryan 2000). Motivaation kannalta psykologisia perustarpeita eli 

koettua autonomiaa, koettua pätevyyttä sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta korostava teoria on 

tällä hetkellä motivaatiotutkimuksen käytetyin teoria. (Deci & Ryan 2000; Hagger & 

Chatzisarantis 2007). Se on muokkautunut nykymuotoon kolmen vuosikymmenen aikana. 

(Hagger & Chatzisarantis 2007). Teorian mukaan yksilö motivoituu sisäisesti toimintaan, kun 

hän pääsee kokemaan autonomian eli itsemääräämisen tunnetta, tuntee kuuluvansa yhteisöön 

ja viihtyy yhteisössä hyvin sekä saa toiminnasta pätevyyden kokemuksia (Deci & Ryan 1985, 

2000). Vanhempien tukiessa lapsensa psykologisia perustarpeita, lapsi sisäistää käyttäytymisen 

mallin paremmin kuin ulkoista kontrollia ja määräyksiä käyttämällä (Ryan & Deci 2006). 

Yksilön motivaatio, hyvinvointi ja terveys heikkenevät, mikäli hän ei saa tyydytettyä 

perustarpeitaan (Ryan & Deci 2000). 

 

Itsemääräämisteorian taustalla vaikuttaa kaksi ihmisen perusluonteeseen kuuluvaa olettamusta: 

Ensiksi ihminen on luonnostaan aktiviinen ja aloittaa luonnostaan vuorovaikutuksen 

ympäristön kanssa. Toiseksi ihminen haluaa luonnostaan päästä osallistumaan yhteiseen 

itselleen tärkeään toimintaan (Deci & Ryan 2012.) Ihmisen sisäiset tarpeet ohjaavat 

osallistumaan kiinnostavaan toimintaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa. (Deci & Ryan 2000.) 
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Itsemääräämisteoriassa motivaatio nähdään jatkumona, jossa koettu autonomia määrää onko 

toiminta lähempänä sisäistä vai ulkoisesta motivaatiota. Yksilön toiminta voi kuitenkin olla 

autonomista ja samaan aikaan ulkoisesti motivoitunutta, mikäli hän kokee toimintatavat 

sopivina ja toisaalta pitää toiminnan syytä tärkeänä. Terveyden vuoksi liikkuvilla toiminta voi 

olla yhtä aikaa ulkoisesti motivoitunutta sekä autonomista. (Deci & Ryan 1985; Hagger & 

Chatzisarantis 2007.) 

 

Koettu autonomia eli itsemääräämisen tunne nähdään sisäisen motivaation edellytyksenä. 

Itsemääräämisteorian mukaan autonomian tunteisiin rakentuneella sisäisellä motivaatiolla on 

havaittu olevan positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin, tehokkaampaan suorittamiseen, 

terveellisempiin elintapoihin (Deci & Ryan 2012) ja oppimishalukkuuteen (Deci & Ryan 2000). 

Sisäisesti motivoituneiden urheilijoiden on havaittu pysyvän urheilutoiminnassa pidempään. 

Autonomian tunne ja koettu pätevyys ovat välttämättömiä sisäisesti motivoituneeseen 

käyttäytymiseen. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rooli korostuu, kun yksilö ei koe toimintaa 

niin mielenkiintoiseksi. Sisäisen motivaation seurauksena yksilö haluaa osallistua toimintaan, 

viihtyy toiminnassa ja yrittää tehdä parhaansa. (Frederick-Recascino 2002.) 

 

Motivaatioilmastolla voidaan vaikuttaa autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden tunteisiin, jolloin yksilö liikkuu omasta tahdostaan. (Deci & Ryan 2000.) 

Vapaa-ajan harrastustoiminnassa ja koululiikunnassa tämä tarkoittaa sitä, että opettajan ja 

ohjaajan tärkein tehtävä on muokata fyysistä ja sosiaalista ympäristöä ja toiminnan rajoja 

sellaisiksi, että nämä psykologiset perustarpeet tyydyttyvät. (Vallerand 2001.) Yksilön 

itsemäärääminen on positiivista psykologisten perustarpeiden tyydyttyessä ja toiminta sisäisesti 

motivoitunutta. Toiminta muuttuu ulkoisesti motivoituneeksi jos psykologiset perustarpeet 

eivät pääse tyydyttymään ja sitoutuminen toimintaan vähenee. Tämä johtuu siitä, että yksilö 

kokee toiminnan olevan ulkoapäin ohjattua. (Deci & Ryan 2000.) Wangin ym. (2002) mukaan 

itsemääräämisen tunne on yhteydessä korkeampaan osallistumismotivaatioon. 

Itsemääräytyneesti motivoituneet ovat toiminnassa fyysisesti aktiivisempia ja kokevat 

liikuntakykyisyytensä paremmaksi. 
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Itsemääräämisteorian mukaan yksilöillä on sisäisiä tarpeita tuntea pätevyyttä, itsenäisyyttä ja 

sosiaalista hyväksyntää (Deci & Ryan 1985). Yksilöt pyrkivät toiminnallaan luonnostaan 

edistämään näitä käyttäytymismalleja, jolloin heidän motivaationsa luonnollisesti kehittyy. 

Mikäli yksilö kokee itsemääräämisoikeutta toiminnassaan, hän kokee toiminnan motivoivaksi 

ja todennäköisemmin jatkaa toimintaa myös myöhemmin. Autonomian tunteen lisääntyessä 

motivaatio kehittyy kohti sisäistä motivaatiota. Sisäisen motivaation tunne saa aikaan 

positiivisia kokemuksia liikunnasta ja vastaavasti koetun autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden vähentyessä motivaatio muuttuu kohti ulkoista ja saattaa loppua kokonaan. 

Motivaation paraneminen näkyy käyttäytymisen tasolla kovempana yrittämisenä ja 

aktiivisuutena, tunteiden tasolla viihtymisen lisääntymisenä sekä kognitiivisella tasolla 

toiminnan merkityksen tiedostamisena ja aikomuksena jatkaa toimintaa myös jatkossa. (Deci 

& Ryan 2000.) 

 

 

3.2.1 Koettu autonomia 

 

Yksilö saa autonomian kokemuksia, kun hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja säädellä 

toimintaansa (Deci & Ryan 1985). Koettu autonomia määrää motivaation suuntautumista. 

Sisäisen motivaation suuntaan etenevä toiminta vaatii itsemääräämisteorian mukaan yksilölle 

mahdollisuuden kokea autonomian tunteita toiminnan aikana. Ulkoapäin tapahtuva 

kontrollointi vähentää autonomian tunteita ja yksilön kiinnostus toimintaa kohtaan heikkenee. 

(Deci & Ryan 2000.) 

 

Valmentajan työssä urheilijan autonomiaa tukevia ja lisääviä toimenpiteitä ovat Decia ja Ryania 

(1985) mukaillen esimerkiksi urheilijan kuunteleminen harjoituksissa ja harjoittelun 

suunnitteluvaiheessa sekä yleisesti urheilijan lisääntynyt vastuu omasta tekemisestä. Koetun 

autonomian kautta urheilijan toimintaa ohjaa sisäinen motivaatio (Deci & Ryan 2000; Biddle 

1995). Autonomia tarkoittaa itsemääräämisteoriassa yksilön valinnanvapautta 

osallistumisestaan toimintaan. Autonominen toiminta jatkuu yleensä pidempään kuin ulkoapäin 

kontrolloitu toiminta. (Deci & Ryan 2000.) Ryanin ja Decin (2006) mukaan autonomiaa 

sopivasti tukemalla voidaan muuttaa yksilön käyttäytymistä ja lisätä viihtyvyyttä. 
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Ihminen kokee autonomian tunnetta, jos hän on tasapainossa sosiaalisen ympäristön kanssa 

Yksilö toteuttaa psykologista perustarvettaan kuulua ryhmään toimimalla aktiivisesti 

sosiaalisessa ympäristössä. Yhteenkuuluvuus mahdollistaa turvallisuuden tunteen ja sitä kautta 

autonomian kokemukset. Ihminen pyrkii löytämään tasapainon itsensä ja sosiaalisen 

ympäristön kanssa. (Liukkonen ym. 2002a, 183–184.) Tällöin ihminen pääsee parhaiten 

toteuttamaan itseään ja kokee pätevyyden kokemuksia sekä omistautuu asialleen. 

 

 

3.2.2 Koettu pätevyys 

 

Koettu pätevyys viittaa yksilön omiin käsityksiin kyvyistään toiminnassa. Se on osa yksilön 

kognitiivista rakennetta ja kognitiivispsykologisissa teorioissa puhutaan yksilön käsityksestä 

omasta minästään toisten ihmisten kautta. (Roberts 2001.) Salmela (2006, 40) käsittää koetun 

pätevyyden kognitiivisena rakenteena, jossa yksilö rakentaa pätevyyden kokemuksensa oman 

minän, kokemusmaailmansa ja sosiaalisen ympäristön välillä tapahtuvan interaktion kautta. 

Yksilön omat kokemukset ja itsearviointi suorituksen onnistumisesta ovat keskiössä, mutta 

toisaalta yksilö pyrkii myös saavuttamaan ulkopuoliset odotukset ja vertaa omia kykyjä ja 

suorituksia toisiin liikkujiin. (Roberts 2001.) Itsemääräämisteorian mukaan yksilö kokee 

pätevyyttä tuntiessaan tyydytystä oppimisestaan. Itsemääräämisen ollessa korkealla tasolla 

tyydytyksen tunteet tulevat tehtävästä itsessään eivätkä ulkopuolelta. Tällöin yksilö sitoutuu 

toimintaan paremmin ja suoritus on omaan tasoon nähden korkealla. (Deci & Ryan 2000.) 

 

Koettu pätevyys voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Yksilön kyky arvioida omaa pätevyyttään 

kehittyy iän myötä ja esimerkiksi 8–12-vuotiaat lapset osaavat arvioida pätevyyttään käytöksen, 

koulupätevyyden, liikunta- ja urheilupätevyyden, ikätoverien sosiaalisen hyväksynnän ja 

ulkonäön osalta Harterin (1988; 1999) mallin mukaan. Nuorena yksilö oppii arvioimaan 

edellisten lisäksi työpätevyyttään, ystävyyssuhteitaan ja romanttisia suhteitaan. Käytöstä 

osataan arvioida paremmin kehittyneen moraalikäsityksen mukaan. Nuorena läheisten ihmisten 

merkitys kasvaa, jolloin nuori näkee sosiaalisen verkoston jakautuneena romanttisiin suhteisiin, 

ystäviin ja muihin vertaisiin. (Harter 1988; 1999.) Opiskeluikäiset osaavat edellisten lisäksi 

arvioida älyllisyyttään, luovuuttaan ja huumorintajuaan. Älyllinen pätevyys tarkoittaa sitä, että 

nuori pitää itseään älykkäänä riippumatta opiskelumenestyksestä. Aikuisikäisiltä 
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koulupätevyys putoaa luokittelussa pois, vaikka nykyaikana sen voitaisiin ajatella kuuluvan 

osana aikuisikään lisääntyneen aikuis- ja täydennyskoulutuksen myötä. Toisaalta aikuisiällä 

koetun älykkyyden kokemukset ovat luultavasti tärkeämpiä. Lisäksi perhe-elämään liittyviä 

pätevyyden osa-alueita tulee jaotteluun lisänä: hoivaaminen, kodinhoito ja riittävyys huoltajana 

(Harter 1999, 117–120.) 

 

Tämän tutkielman kannalta olennaisimmat ryhmät ovat opiskelu- ja aikuisikäiset ja heidän kyky 

erotella koettua pätevyyttään. Harjoittelumotivaation kannalta tärkein osa-alue on koettu 

fyysinen pätevyys. Koettua fyysistä pätevyyttä ja muita koetun pätevyyden osa-alueita 

tarkastellaan osana yksilön motivaatiorakennetta ja pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti 

motivaatioon liittyviä tekijöitä. 

 

Koettu fyysinen pätevyys voidaan jakaa yksilön omien merkitysrakenteiden mukaan tarkempiin 

osa-alueisiin. Urheilijat voivat kokea yksilöllisesti tärkeämpänä esimerkiksi tietyn taidon 

kehittymistä, maksimivoiman kehittymistä, nopeuden kehittymistä tai kehon eri osa-alueiden 

kehittymistä. Nämä kaikki ovat esimerkkejä koetun fyysisen pätevyyden osa-alueista. Yksilö 

arvottaa koetun pätevyyden osa-alueet itselleen tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ja näin 

joillakin tekijöillä on itsearvostuksen ja sitä kautta koetun pätevyyden kannalta tärkeämpi rooli 

yksilön motivaation kannalta. (Deci ym. 1999.) 

 

Harterin (1988; 1999) mukaan yksi koetun pätevyyden osa-alueista on itsearvostus, jolla 

määritellään yksilön kokema arvostus omaa minää kohtaan. Minä voidaan jakaa todelliseen - 

ja ihanneminään, joiden välinen ero täytyy olla pieni, jotta pätevyyden kokemuksia voidaan 

saavuttaa vahvan itsearvostuksen kautta. Yksilön tavoitteet, niiden saavuttaminen ja menestys 

sekä näiden välinen suhde kuvaa hyvin itsearvostusta. Sosiaalisen ympäristön vaikutus 

itsearvostukseen täytyy myös huomioida. (Salmela 2006, 48–49.) Robertsin (1992, 13) mukaan 

läheisten ihmisten palaute suorituksesta määrää koetun pätevyyden kokemuksia positiiviseen 

tai negatiiviseen suuntaan. Jos pätevyyden kokemukset ovat alhaisia ja yksilö kokee 

tyytymättömyyttä omiin suorituksiin, yrittäminen vähenee.  

 

Salmelan (2006) tutkimuksessa fyysistä pätevyyttä selittävät eniten sosiaalinen hyväksyntä, 

työpätevyys ja ulkonäkö. Harter ja Whitesell (2001, 7) löysivät tutkimuksessaan 
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itsearvostuksen ja koetun pätevyyden välillä merkittävän yhteyden vertaillessaan nuorten 

koetun pätevyyden osa-alueiden ja niiden tärkeyden välisiä yhteyksiä. Yksilöt kokevat eri 

pätevyyden osa-alueet itselleen tärkeiksi. Mikäli yksilö kokee olevansa pätevä juuri niillä osa-

alueilla, mitkä hän arvostaa itselleen tärkeiksi, on itsearvostus korkeampaa, jolloin yleinen 

pätevyyden tunne on vahvempaa. Nuori myös yleensä tekee niitä asioita, missä hän kokee 

olevansa hyvä (Fox 1992; Fox & Corbin 1989). Koettu fyysinen pätevyys on yhteydessä 

suurempaan liikunta-aktiivisuuteen suoraan (Fox 1992), sekä välillisesti itsearvostuksen kautta 

(Salmela 2006). 

 

Nuoruudessa itsearvostuksella ja pätevyyden kokemuksilla on iso merkitys 

liikuntaharrastuksen jatkumiselle. (Fox 1992; Fox & Corbin 1989.) Ulkonäkö ja kehon 

viehättävyys ovat keskeisiä tekijöitä fyysisen itsearvostuksen muodostumisessa. Etenkin 

nuoruudessa kehon viehättävyys liitetään vahvasti liikunnallisiin kykyihin. (Fox 1992; 

Lintunen 1995; Salmela 2006.) 

 

Yksilön saama sosiaalinen palaute vaikuttaa koetun pätevyyden kokemuksiin. (Deci ym 1999; 

Salmela 2006). Palautetta voi saada joko suoraan tehtävän välityksellä itselleen sisäisenä 

palautteena tai sosiaalisesta ympäristöstä tulleena palautteena esimerkiksi harjoitustovereilta tai 

valmentajalta. Palautteen sisältö ratkaisee, saako yksilö onnistumisen kokemuksia. 

Valmentajan täytyy välttää palautetta, joka saa urheilija kokemaan epäonnistumisia. (Deci ym. 

1999.) 

 

Sisäisen motivaation tilaan tyypillisiä tunteita ovat koetun pätevyyden, tyytyväisyyden ja 

nautinnon tunteet. Yksilön pätevyyden kokemukset täyttyvät, kun toiminta on sopivan 

haastavaa; ei liian vaikeaa eikä liian helppoa. Urheilijoiden käyttämä termi flow-tila tarkoittaa 

olotilaa, jossa urheilija kokee odotusten ja omien kykyjen kohtaavan korkealla tasolla. Tällöin 

koetun pätevyyden ja viihtyvyyden tunne on korkealla tasolla ja yksilö kokee suurta nautintoa 

toiminnassaan. (Csikszentmihalyi 1990; Frederick-Recascino 2002.) Flow-tila kuvaa parhaiten 

korkeinta mahdollista viihtyvyyden ja koetun pätevyyden tilaa. 
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3.2.3 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

 

Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan yksilön kokemuksia ryhmään kuulumisesta ja 

siinä toimittaessa (Ryan & Deci 2007). Ihmisellä on luontainen tarve kuulua osaksi ryhmää 

sekä saada pätevyyden kokemuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä. Yksilö haluaa kokea 

yhteenkuuluvuutta, kiintymystä ja läheisyyttä toisten ihmisten kanssa. (Deci & Ryan 2000.) 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus motivoi yksilöä osallistumaan mukaan sellaiseen toimintaan, 

missä mukana on läheisiä ihmisiä. Lisäksi on havaittu, että läheisten ihmisten tapa toimia 

heijastuu yksilön omiin tapoihin ja toimintoihin. Mikäli läheiset ovat motivoituneet toimintaan 

sisäisesti ja he edesauttavat autonomista ilmapiiriä, yksilö omaksuu toiminnan itselleen myös 

samanlaisena eli hän osallistuu toimintaan sisäisesti motivoituneena. (Ryan & Deci 2006.) 

Sosiaalinen ympäristö voi siis luoda sellaisen ilmapiirin toimintaan, että psykologiset 

perustarpeet tyydyttyvät (Deci & Ryan 2000). 

 

Yksilön motivaatioon vaikuttavat sosiaaliset tekijät voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

yleisiin, kontekstuaalisiin ja tilannesidonnaisiin tekijöihin. Yleisillä tekijöillä tarkoitetaan 

tekijöitä, joiden vaikutus ulottuu useammalle yksilön elämän osa-alueelle. Esimerkiksi 

vanhemmat voivat vaikuttaa yleisellä tasolla lapsen ja nuoren motivaatioon. Kontekstuaalisilla 

tekijöillä tarkoitetaan tietyllä elämän osa-alueella, esimerkiksi urheilun maailmassa ilmeneviä 

tekijöitä. Esimerkiksi kontrolloiva valmentaja kuuluu kontekstuaalisiin tekijöihin. 

Tilannesidonnaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvän suorituksen jälkeen saatu seläntaputus 

harjoituskaverilta tai valmentajalta. Nämä sosiaaliset tekijät määrittävät sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden tunteen vahvuutta ja sitä kautta motivaation vahvuutta 

itsemääräämisteorian mukaan. (Vallerand 2007.) 

 

Urheilu- ja valmennustoiminnassa voidaan hyödyntää Reisin ym. (2000) sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden merkkejä koululiikunnan maailmasta: a) urheilijan kanssa keskustellaan 

henkilökohtaisista asioista, b) harjoitusryhmässä osallistutaan jaettujen tehtävien tekoon, c) 

harjoitusryhmän jäsenet voivat viettää vapaa-aikaa keskenään, d) urheilija tuntee tulevansa 

ymmärretyksi ja kokee arvostusta ryhmässä, e) urheilija kokee osallistumisesta nautintoa ja 

iloa, f) ryhmässä vältetään toimintaa, joka aiheuttaa konflikteja tai etääntymistä jäsenten välille 
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sekä g) ryhmässä vältetään toimintaa, joka saa aikaan itsekkäitä tai epävarmoja tunteita, jotka 

hajottavat ryhmää. 

 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on vaikutusta toimintaan myös silloin, kun yksilö on 

kiinnostunut siitä, miten toiset ihmiset näkevät hänet. Tällöin yksilö alkaa tarkkailla miten muut 

suhtautuvat ja reagoivat hänen käyttäytymiseen. Koettu liikuntakyvykkyys heijastuu kaikkiin 

sosiaalisiin suhteisiin perheestä koko yhteiskuntaan. (Salmela 2006.)  

 

 

3.2.4 Motivaatiojatkumo 

 

Motivaatio ymmärretään liukuvaksi käsitteeksi 6-portaisena jatkumona motivaation 

puuttumisesta eli amotivaatiosta sisäiseen motivaatioon. Motivaatiojatkumon ääripäiden väliin 

tässä Decin & Ryanin (2000) motivaatiojatkumossa asettuvat ulkoinen motivaatio, pakotettu 

säätely, tunnistettu säätely ja integroitu säätely, joka on jo lähellä sisäistä motivaatiota. 

Motivaation asteeseen vaikuttavat yksilön kokemat psykologiset perustarpeet: autonomia, 

pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Mitä lähempänä sisäistä motivaatiota jatkumossa 

ollaan, sitä enemmän psykologiset perustarpeet ohjaavat toimintaa ja käyttäytymisessä näkyvät 

yrittäminen ja viihtyminen. (Deci   & Ryan 2000; Vallerand 2001.) Lähempänä amotivaatiota, 

yksilö kokee toiminnassaan negatiivisia tuntemuksia. (Deci   & Ryan 2000; Hagger & 

Chatzisarantis 2007.) Ntoumanis (2001) raportoi, että liikunnantunneilla sisäinen motivaatio 

lisää positiivisia vaikutuksia ja saa oppilaan toimimaan aktiivisemmin. Vastaavasti ulkoinen 

toiminnan säätely aiheuttaa oppilaille tylsistyneisyyttä ja yrityksen puutetta. 

 

Motivaatiojatkumon alhaisin tila on amotivaatio, jolloin toimintaa kohtaan ei ole minkäänlaista 

motivaatiota. Yksilö kokee toiminnan ulkoapäin kontrolloiduksi ilman minkäänlaista 

autonomiaa. (Deci & Ryan 1985; Vallerand 2001.) Deci ja Ryan (1985, 241) itse 

kyseenalaistavat amotivaation paikan luokittelussaan, sillä voidaan ajatella, että toimintaa ei 

synny ilman motivaatiota. Tällöin voidaan kysyä onko mahdollista sijoittaa 

motivaatiojatkumoon luokka, jossa motivaatiota ei ole. Amotivaatio sisältää samanlaisia 

piirteitä ulkoisen motivaation luokan kanssa sillä erolla, että yksilö kokee osallistumisen 

vastenmieliseksi eikä välttämättä osallistu ollenkaan. 
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Ulkoisen motivaation luokassa nähdään, että toimintaa tapahtuu, ja ulkoiset tekijät saavat 

toiminnan aikaan ja suuntaavat sitä. Toiminta on siis ulkoapäin säädeltyä esimerkiksi 

pakottamalla tai palkkioilla ja rangaistuksilla ohjattua. Yksilö käyttäytyy ja toimii täysin 

ulkoisen kontrollin varassa. (Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2006.) Ulkoisen motivaation 

ohjaamana yksilö liikkuu palkkioiden tai rangaistusten pelon takia. Toiminta on myös ulkopäin 

kontrolloitua, mutta yksilö itse valitsee liikkuvansa ulkoisten motiivien vuoksi. (Vallerand 

2001.) Tällaisia ulkoisia motiiveja voivat olla toisten hyväksyntä ja arvostus ja kunnia 

(Vansteenkiste & Deci 2003). Ulkoisesti motivoituneessa toiminnassa vertailu ja kilpailu ovat 

olennaisia seikkoja. Toiminnalle on tyypillistä itseen kohdistuva arviointi sekä vertailu muiden 

suorituksiin. 

 

Pakotetussa säätelyssä yksilö kokee toiminnan tärkeäksi, mutta vaihtoehtoa osallistumiseen ei 

ole olemassa. Käyttäytyminen on hieman lähempänä autonomista toimintaa kuin ulkoisesti 

motivoituneen toiminta. Toiminta ei kuitenkaan ole itsemääräytynyttä, vaan ”koettu sisäinen 

pakko” toimii motivaation lähteenä. Tällöin ulkoiset pakotteet ja rangaistukset on sisäistetty 

vain osittain. Yksilö voi kokea syyllisyyttä velvollisuuden tunteen takia mikäli jättää 

osallistumatta toimintaan. (Deci & Ryan 2000.) 

 

Tunnistetusta säätelystä on kyse silloin, kun yksilöllä ei ole olemassa vaihtoehtoja 

osallistumiselle eli toiminta on edelleen kontrolloitua, mutta yksilö kokee toiminnan itselleen 

tärkeänä. Yksilö ei motivoidu toiminnan tuottamasta ilosta ja nautinnosta vaan toiminnalla 

nähdään välinearvoa. (Deci & Ryan 2000.) Tunnistetun säätelyn mukaisessa toiminnassa 

autonomisuus eli itsemääräytyneisyys on ohjaamassa käyttäytymistä jo siinä määrin, että 

liikkuja ei koe sisäistä pakkoa, vaan ymmärtää liikunnan ja harjoittelun välineellisen 

merkityksen esimerkiksi terveydelle ja taitojen oppimiselle. Urheilijan kohdalla tämä voisi 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hänen kokee liikkumisen ja harjoittelun arvokkaana 

menestyksen vuoksi.  (Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2006.)  

 

Integroidun säätelyn vaiheessa toiminnasta on muodostunut jo hyvin itsemääräytynyttä, mutta 

tilannetta kontrolloidaan ulkopuolelta eli yksilöllä ei edelleenkään ole mahdollisuutta olla 

osallistumatta toimintaan. Toiminnasta on muodostunut osa yksilön minää ja arvojärjestelmää 

ja se on sisäistynyt yksilön elämään. Toisaalta toiminnalla nähdään myös välinearvoa johonkin 
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vielä arvokkaampaan, kuten terveyteen. Toiminta nähdään olennaisena osana omaa persoonaa, 

joten yksilö on jo hyvin lähellä sisäistä motivaatiota. (Vallerand 2001.) Sisäinen motivaatio 

näkyy viihtymisenä ja nautintona, jota lähelle integroituneessa säätelyssä päästään (Deci & 

Ryan 2000; Ryan & Deci 2006). Integroitu säätely voi tapahtua sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

kautta. Yksilö omaksuu toiminnan itselleen tärkeäksi muiden ihmisten kautta (Deci & Ryan 

2000). 

Sisäinen motivaatio-ilmasto on motivaatioportaikon korkein ja puhtaasti autonominen 

motivaatioluokka. Tällöin yksilö kokee liikkumisessaan aitoa sisältä päin lähtevää riemua, iloa 

ja nautintoa. (Deci & Ryan 2008.) Yksilö on sisäisesti motivoitunut, kun hän esimerkiksi pelaa 

peliä yksinkertaisesti siitä syystä, että pitää pelaamisesta. Yksilön vapaus ja autonomisuus 

näkyy vapaudessa toimia mielenkiintonsa mukaan. (Ryan & Deci 2006.) Mielihyvä näkyy 

toiminnan jatkumisena ilman kontrollia ja osallistumiselle ei koeta minkäänlaisia ulkoisia tai 

sisäisiä pakotteita. Yksilö osallistuu toimintaan aktiivisesti ja hänen fyysinen aktiivisuutensa 

lisääntyy ja keskittyminen on parempaa. Lisäksi yksilö pystyy ottamaan vastaan vaikeampia 

haasteita ja uuden oppiminen on tehokkaampaa. (Deci & Ryan 2000.) 

 

                 + 

 

 

 

 

 

             - 
KUVIO 2. Itsemääräämisteorian viitekehys motivaatiojatkumon rinnalla. (Deci & Ryan 1985; 

2000; Biddle & Mutrie 2008, 55, Hovlandia ja Rosenbergia 1960 mukaillen) 
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Vallerand ja Losier (1999) ovat kehittäneet itsemääräämisteoriasta (Deci & Ryan 1985) 

motivaatiojatkumon rinnalla urheilun maailmaan sopivan integroidun viitekehyksen. Tässä 

teoriassa sosiaaliset tekijät nähdään ohjaamassa psykologisia perustarpeita, jotka puolestaan 

vaikuttavat motivaation tasoon motivaatiojatkumolla. Motivaation taso ja suuntaus saavat 

aikaan motivaatioseuraukset. Motivaatioseurauksia ei tässä teoriassa ole kategorisoitu, kuten 

kuviossa 2. Psykologisia perustarpeita ohjaavia sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi 

onnistuminen/epäonnistuminen, kilpailu/yhteistyö sekä valmentajan käytös. Nämä tekijät ovat 

myös Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteoriaan perustuvan sosioemotionaalisen 

motivaatioilmaston muokkaajia. Vahvalla sisäisellä motivaatiolla on havaittu olevan paljon 

positiivisia seurauksia urheilijoille; urheilijat ovat sitkeämpiä ja peräänantamattomampia 

harjoittelussa ja urheiluhengeltään rehdimpiä. (Vallerand & Losier 1999.) 

 

 

 

KUVIO 3. Itsemääräämisteoriaan perustuva motivaatioketju. (Vallerand & Losier 1999) 

 

3.3 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Sisäinen motivaatio on itsemääräämisteorian motivaatiojatkumolla (Deci & Ryan 2000) 

motivaation korkein taso. Tällä tasolla yksilö liikkuessaan valitsee itselleen miellyttävän ja 

nautinnollisen tavan liikkua ja liikkuu täysin omaehtoisesti. Sisäisesti motivoitunut henkilö 

tavoittelee hänelle itselleen kiinnostavia haasteita, jotka ovat hänen kyvyilleen sopivia; ei liian 

helppoja eikä vaikeita. Haasteisiin vastataan sinnikkäällä harjoittelulla ja yrittämällä aina 

parasta. Yksilö kokee toiminnasta saadun nautinnon, jännityksen sekä autonomian ja 

pätevyyden tunteen palkitsevana. Ulkoiset palkkiot, aikarajat, valvonta sekä negatiiviset 

pätevyyden kokemukset heikentävät sisäistä motivaatiota. (Deci & Ryan 1985.) 

 

Sisäisen motivaation tasolla yksilö tarvitsee vapauden valita mihin toimintaan hän osallistuu 

eikä toiminnasta tarvitse tarjota palkkioita (Cox 2007; Deci & Ryan 2000). Sisäisesti 

motivoitunutta toimintaa voivat ohjata tiedolliset tavoitteet, jolloin yksilö haluaa oppia 

esimerkiksi uuden taidon, suoritustavoitteet, jolloin yksilö haluaa suorittaa oppimaansa taitoa 

Motivaatio Motivaatioseuraukset Sosiaaliset tekijät 
Psykologiset 

perustarpeet 
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mahdollisimman hyvin sekä nautinnon tavoitteet, jolloin yksilö liikkuu, koska kokee sen 

miellyttäväksi. (Deci & Ryan 2000.) 

 

Itsemääräämisteorian mukaan pätevyyden kokemukset, autonomian tunne eli tunne toiminnan 

itsemääräytyneisyydestä sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus aikaansaavat sisäisen motivaation. 

Yksilö kokee usein tällöin mielihyvää toimiessaan. Kun yksilö kokee toiminnan itsessään 

tärkeäksi, on motivaatio sisäistä. Sisäisesti motivoituneen toiminnan lähtökohtana ovat sisäiset 

pyrkimykset, jotka motivoivat toimimaan ilman ulkoista palkkiota tai ympäristön kontrollia. 

Ulkoisesti motivoituneelle henkilölle lopputulos tai palkkio on itse toimintaa tärkeämpää. (Deci 

& Ryan 1985, 43.) 

 

Yksilön syyt urheilun harrastamiseen ohjaavat sitä, miten hän urheilua harrastaa. Mikäli yksilön 

osallistumismotiivit ja käytännön toteutus eivät kohtaa toiminnassa, toiminta muuttuu 

pakonomaiseksi ilon ja innostuksen puuttuessa. Tällöin toimintaa ohjaa ulkoinen motivaatio. 

Ilman koettua autonomiaa, pätevyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yksilö ei saavuta 

itsemääräämisen tunnetta eikä tätä kautta sisäistä motivaatiota. (Cox 2007.) 

 

Ulkoisille motiiveille on tyypillistä välineellisyys, jolloin toiminnan lopputulos on itse 

toimintaa tärkeämpää (Silvennoinen 1987, 120). Ulkoisesti motivoituneelle kilpailulliselle 

toiminnalle tyypillistä on oman suorituksen vertailu muiden suorituksiin. Pätevyyden 

kokemuksia on mahdollista saavuttaa ainoastaan silloin, kun on parempi kuin muut tai kun 

täyttää ulkoiset vaatimukset. (Nicholls 1989). 

 

Sisäinen motivaatio on yhteydessä liikunta-aktivaation kannalta suotuisiin kognitiivisiin, 

affektiivisiin ja behavioristisiin tekijöihin. Ulkoisen motivaation on havaittu olevan yhteydessä 

epäsuotuisiin tekijöihin. Sisäisen liikuntamotivaation oletetaan saavan aikaan positiivisia 

käyttäytymisseuraamuksia, kuten liikunta-aktiivisuuden määrän lisääntymistä. (Laakso ym. 

2004, 65–66.) Urheilun maailmassa on hyvä vahvistaa urheilijan sisäistä motivaatiota, mutta 

ulkoiset motivaatiotekijät täytyy kuitenkin huomioida niiden olemassaolon vuoksi. (Deci & 

Ryan 1985). Huippu-urheilijat nauttivat osallistumisestaan sekä ovat erittäin sitoutuneita 

urheiluun. Luonteenomaista motivoituneille huippu-urheilijoille on vahva käsitys omista 
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kyvyistään sekä urheilun maailmaan kuulumisesta. Huippu-urheilijoita yhdistää vahva sisäinen 

motivaatio. (Hodge ym. 2008, 157–176)  

 

 

3.4 Tavoiteorientaatioteoria 
 

Nichollsin (1989) tavoiteorientaatioteoria perustuu sosiaalis-kognitiiviseen psykologiaan. 

Teoriaa on käytetty viime vuosikymmeninä eniten liikuntamotivaatiotutkimuksessa. Keskeisin 

asia tavoiteorientaatioteoriassa on yksilön koettu pätevyys ja sen osoittaminen sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Erityisesti liikunnan ja urheilun tutkimusalueilla tavoiteorientaatiolla ja 

koetulla pätevyydellä on havaittu yhteys (Biddle ym. 1999, 353). Pätevyyden kokemuksien 

lähteestä riippuu, onko motivaatio tehtäväorientoitunutta vai minäorientoitunutta. 

Tehtäväsuuntautunut yksilö osoittaa pätevyyttään itselleen eli tekee itsevertailua. 

Minäsuuntautunut puolestaan osoittaa pätevyyttään normatiivisesti vertailemassa toimintaansa 

muihin. (Nicholls 1989.) Koski (2013, 109) kritisoi suomen kieleen liikuntapsykologiassa 

vakiintunutta termiä minäsuuntautuneisuus (ego-orientation), sillä yksilö ei suuntaa 

huomiotansa omaan minään vaan minästä poispäin eli ulkoisiin asioihin, kuten 

kilpakumppaneihin. 

 

Tehtäväsuuntautuneella urheilijalla koetun pätevyyden tunne syntyy taitojen kehittymisestä, 

tehtävän suorittamisen tai henkilökohtaisen suorituksen parantamisen kautta. Tällöin urheilija 

keskittyy yrittämiseen, oppimisprosessiin ja omaan kehitykseen eikä vertaile itseään toisiin. 

Pätevyyden tunteet perustuvat kovaan harjoitteluun, itsensä kehittämiseen tai yhteistyöhön. 

Tehtäväsuuntautuneelle yksilölle epäonnistuminen suhteessa toisiin ei aiheuta koetun 

pätevyyden heikkenemistä, sillä vertaileminen muihin on epäolennaista. Tehtäväorientaation 

taustalla on todettu vahva sisäinen motivaatio, koettu pätevyys, viihtyminen ja usko siihen, että 

kova harjoittelu johtaa tavoiteltuun lopputulokseen. (Biddle ym. 1999, 353.) 

 

Minäsuuntautunut urheilija kokee tärkeäksi osoittaa pätevyyttään toisille. Toisten voittaminen 

tai hyvä lopputulos suhteessa toisiin motivoi harjoittelemaan enemmän. (Nicholls 1989; Biddle 

1998). Roberts (1984, 265) jakaa minäorientaation kolmeen eri osaan: a) itsensä vertailu toisiin, 

b) toisten vertailu keskenään sekä c) tulokseen käytetyn työmäärän vertailu. Pätevyyden 

kokemukset ovat sidonnaisia toisiin ihmisiin ja toisten tuloksiin, joten kova yrittäminen ei 
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motivoi. Pätevyyden kokemukset eivät ole omassa kontrollissa. (Roberts 2001.) Ulkoinen 

motivaatio ohjaa minäsuuntautuneiden toimintaa (Biddle 1998). Urheilijalle on hyväksi, että 

motivaatio rakentuu molempien suuntauksien varaan, jotta hän jaksaa motivoitua sekä itsensä 

kehittämisestä että voittamisesta (Mallet & Hanrahan 2004). 

 

Biddlen ym. (1999, 353) mukaan minäsuuntautuneisuus lisää mahdollisuutta oman 

minäkäsityksen heikentymiseen. Heikko käsitys itsestään ja omista kyvyistään voivat aiheuttaa 

minäsuuntautuneella urheilijalle ongelmia suorittamisessa, jolloin epäonnistuminen on 

todennäköistä. Epäonnistuminen heikentää koetun pätevyyden tunnetta. Minäsuuntautunut 

yksilö voi valita joko liian vaikeita tai liian helppoja tehtäviä sekä saattaa välttää haasteita. 

 

Tavoitteellisten pyrkimysten ja tehtävien valintojen takana olevia psykologisia toimintoja 

voidaan selittää suoritusmotivaatiolla, joka liittyy vahvasti urheiluun ja tavoiteorientaatioon. 

Suoritusmotivaatioteorian mukaan ihmisen toimintaan liittyy kaksi vastakkaista pyrkimystä, 

tarve suoriutua sekä välttää epäonnistumisia. (Roberts 1992.) Yksilön koettu pätevyys liittyy 

keskeisesti suoritusmotivaatioon (Biddle 2001). Suoritusmotivaatiolla on yhteyttä toiminnan 

intensiteettiin, pysyvyyteen, tehtävien valintaan sekä suorituksen laatuun. Suoritustilanteissa 

tällaiset seikat ilmenevät kovempana yrittämisenä ja keskittymisenä, haluna harjoitella sekä 

haasteellisten tehtävien valitsemisena. (Roberts 1992.) 

 

Suoritusmotivaatio ohjaa yksilön toimintaa sekä kilpailutilanteissa että tilanteissa, joissa 

urheilijaa arvioidaan (Bostian & Gardner 1981, 204–215; Madsen 1983, 200; Madsen & 

Egidius 1976, 31). Suoritusmotivaatioteorian mukaan urheilijan suoritus on pääasiassa ja sen 

parantaminen motivoi yksilöä. Suoritusmotivoitunutta yksilöä motivoivat suoritukset, joita 

toiset ihmiset arvostavat, ihailevat tai pitävät etevänä. Varhain itsenäisyyteen kasvatetuilla on 

yleensä vahva suoritusmotivaatio. Vahvasti suoritusmotivoituneet yksilöt valitsevat mieluiten 

itselleen juuri sopivan haastavia tehtäviä, joissa onnistumismahdollisuus on kohtalaisen suuri. 

Vastaavasti heikosti suoritusmotivoituneilla on taipumusta valita liian vaikeita tai helppoja 

tehtäviä suoritustasoonsa nähden. (Madsen 1983, 200.) 

 

Atkinsonin suoritusmotivaatioteorian mukaan yksittäisen suorituksen motivaation määräävät 

osallistumismotiivien voimakkuus (M), odotusarvo (E) eli yksilölliset odotukset omasta 
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suoriutumisesta sekä yllykearvo (I) eli suorituksen jälkeen tulevat kokemukset ja tuntemukset. 

Suoritusmotivaatio määrää millaisella intensiteetillä toiminta jatkuu ja se voidaan ilmaista 

matemaattisena kaavana: Motivaatio = M x E x I. (Ekman 1996, 62–64.)  Teorian mukaan 

yksilö tarvitsee suorituksesta positiivisia kokemuksia, jotta osallistumismotivaatio on 

seuraavassa suorituksessakin korkealla. Koettu fyysinen pätevyys liittyy sekä odotuksiin että 

kokemuksiin. 

 

Tavoiteorientaatioltaan tehtäväsuuntautunut urheilija pyrkii nostamaan omaa suoritustasoa 

omiin tavoitteisiin nähden. Toiminnassa korostuvat laadukkaat suoritukset, maksimaalinen 

ponnistelu sekä aktiivinen osallistuminen. (Bostian & Gardner 1981, 204–215.) Vahva 

suoritusmotivaatio on yhteydessä urheiluharrastuksessa pysyvyyteen ja vastaavasti heikentynyt 

suoritusmotivaatio liittyy urheiluharrastuksesta luopumiseen. (Roberts 1992.) 

 

Yksilön tavoiteorientaatio määrää sen, kuinka paljon yksilö panostaa voimavarojaan toimintaan 

tai saa aikaan tietyssä aktiviteetissa (Roberts 2001). Tehtäväorientaation on havaittu olevan 

yhteydessä urheilutoiminnassa pysyvyyteen (emt.) ja parempaan viihtyvyyteen (Standage ym. 

2003; Fox ym. 1994), korkeampaan osallistumismotivaatioon (Standage ym. 2003), kovempaan 

yrittämiseen (Garn & Sun 2009; Fox ym. 1994), korkeampaan koettuun fyysiseen pätevyyteen 

ja sisäiseen motivaatioon. (Standage ym. 2003). Minäsuuntautuneisuus on puolestaan 

yhteydessä heikkoon viihtymiseen, itseluottamuksen puutteeseen, heikkoon sitoutumiseen 

(Roberts 2001) sekä vähäiseen yrittämiseen (Garn & Sun 2009; Fox ym. 1994). 

 

Vahvasti tehtäväorientoituneen urheilijan toiminta perustuu sisäisten motiivien ja merkitysten 

varaan. Tällöin itse urheilukokemus ja lajin harrastaminen nähdään tärkeänä motivaation 

lähteenä. (Duda ym. 1995, 40–63.) Kaikissa ihmisissä on piirteitä tehtävä- ja 

minäorientaatiosta. Urheilijoiden harjoittelumotivaation kannalta on tärkeää tukea enemmän 

tehtäväorientaatiota. Menestyvillä urheilijoilla on havaittu olevan voimakas kilpailuvietti ja 

sitoumus saavuttaakseen asettamansa tavoitteet sekä vahva usko omiin kykyihin ja siihen, että 

voi olla parempi kuin kanssakilpailijat. Menestyvät urheilijat ovat tavoiteorientaatioltaan 

monesti sekä tehtävä- että minäorientoituneita. (Mallet & Hanrahan 2004, 183–200.) 
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Tavoiteorientaatioteoriassa sosiaalisella yhteenkuuluvuudella ja autonomialla ei nähdä 

merkitystä motivaatioon kuten itsemääräämisteoriassa. Kun tavoiteorientaatioteorian koettu 

fyysinen pätevyys jaettuna tehtävä- ja minäsuuntautuneisuuteen yhdistetään 

itsemääräämisteorian koettuun fyysiseen pätevyyteen, niin saadaan motivaatiotutkimukseen 

entistä vahvempi teoriapohja. Aikaisemmassa tutkimuksessa Soini (2006) on käyttänyt 

liikuntamotivaatiotutkimuksessaan tällaista viitekehystä. 

 

3.5 Liikuntanautinto ja viihtyminen 

 

Harrastuksessa ja liikuntatilanteessa viihtyminen on vahvasti yhteydessä 

osallistumismotivaatioon (Scanlan & Simons 1992). Itsemääräämisteorian mukaan yksilö 

viihtyy toiminnassa, koska on sisäisesti motivoitunut (Deci & Ryan 2000). Tällöin viihtyminen 

nähdään sisäisen motivaation seurauksena, kun aikaisemmassa tutkimuksessa 

(Csikszentmihalyi 1990) toiminnassa viihtyminen saa aikaan positiivisia tunnereaktioita ja 

mahdollistaa tätä kautta sisäistä motivaatiota. Viihtyminen liittyy vahvasti flow-käsitteeseen. 

Flow-tilan määritelmän mukaan positiiviset tunteet ovat seurausta toiminnassa viihtymisestä. 

(emt.) Viihtyminen ja flow-tila liittyvät siis olennaisesti sisäiseen motivaatioon. Sisäisesti 

motivoitunut osallistuu urheilutoimintaan pysyvämmin ja aktiivisemmin (Roberts 2001) jolloin 

yksilön osallistumismotivaatio ja sitoutuminen liikuntaharrastukseen ovat korkealla tasolla. 

Sosiaaliset odotukset tai normit vaikuttavat liikuntaharrastukseen sitoutumiseen sekä 

positiivisesti että negatiivisesti. Sitoutuminen urheiluharrastukseen on voimakkaampaa, kun 

sosiaalisia velvoitteita on vähemmän. (Scanlan & Simmons 1992, 201.) 

 

Scanlan ja Lewthwaite (1986, 25–35) käyttävät sisäiseen motivaatioon läheisesti liittyvää 

liikuntanautinnon käsitettä ja tutkivat sen yhteyttä liikunnalle omistautuneisuuteen eli 

intensiteettiin, jolla yksilö liikuntaan omistautuu. Liikuntanautinto nähdään 

kilpaurheilukokemuksista nousseiden positiivisten tunteiden aikaansaamaksi. Liikuntanautinto 

perustuu sisäisen motivaation rakenteeseen ja sen lähteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin 

tekijöihin. Liikuntanautinto on merkittävin liikunnalle omistautumiseen yhteydessä oleva tekijä 

(kuvio 4). Muut liikunnalle omistautuneisuuden tekijät liittyvät ajankäytön vaihtoehtoihin, 

henkilökohtaisiin uhrauksiin urheilun eteen, ulkoisiin pakotteisiin ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin osallistumisvaihtoehtojen osalta. 
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KUVIO 4. Liikunnalle omistautuneisuuteen yhteydessä olevat tekijät (Scanlan & Lewthwaite 

1986) 

Liikuntanautinnolla oli Scanlanin ja Lewthwaiten (1986) tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevä yhteys liikunnalle omistautuneisuuteen. Urheilun ja sen vaatiman harjoittelun 

täytyy olla yksilölle merkityksellistä ja tuottaa nautintoa. Nautinnon kokemukset ovat 

yksilöllisiä ja riippuvat liikunnan ja urheilun yksilöllisistä merkitysrakenteista. Urheilija voi 

esimerkiksi kokea nautintoa harjoittelun tuottamasta fyysisestä rasituksesta ja harjoituksen 

jälkeisestä tunteesta, kilpailun tuottamasta jännityksestä ja tunnekuohusta tai liikkumisen 

esteettisyydestä vaikka tanssiessa.    

 

3.6 Motivaatioilmasto 

 

Motivaatioilmasto nähdään tietyssä tilanteessa suoritusta ohjaavana sosioemotionaalisena 

ympäristönä osana laajempaa sosioemotionaalista ilmastoa (Ames 1992). Urheilijan arjessa 

motivaatioilmasto muodostuu sosioemotionaalisen ympäristön vaikutuksesta joko 

tehtäväsuuntautuneiseen tai minäsuuntautuneiseen suuntaan Nichollsin (1989) 

tavoiteorientaatioteorian mukaan. Sosioemotionaaliseen ympäristöön vaikuttavat lähinnä 

valmentajat ja harjoitusryhmän muut jäsenet. Valmentajan merkitys on havaittu suureksi 

motivaatioilmaston muodostumisen kannalta. Harjoituskaverit vaikuttavat myös 

motivaatioilmastoon. Mikäli valtaosa ryhmän urheilijoista on tehtäväsuuntautuneita, 

muodostuu harjoituksiin helposti tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto (Sarrazin ym. 2007.) 

Motivaatioilmastolla on vaikutusta siihen, miten yksilö suhtautuu onnistumisiin ja 

epäonnistumisiin (Soini 2006). 

ajankäytön 

vaihtoehdot 

liikuntanautinto 

LIIKUNNALLE 

OMISTAUTUNEISUUS 
henkilökohtaiset 

uhraukset 

osallistumis-

vaihtoehdot 

sosiaaliset pakotteet 
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Motivaatioilmastoa on tutkittu paljon koululiikunnan alueella opettajan ja oppilaan 

näkökulmasta. Tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää valmentajan ja urheilijan kohdalle 

urheilun maailmaan. Newton & Duda (1993) jakavat tehtäväsuuntautuneen ilmaston omaan 

kehittymiseen, jokaisen tärkeään rooliin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. 

Minäsuuntautunut ilmasto voidaan puolestaan jakaa virheistä rankaisemiseen, 

epäoikeudenmukaiseen huomioimiseen ja sisäiseen kilpailuun. (Soini 2006.) Epsteinin (1989) 

koululiikunnan motivaatioilmaston tutkimiseen kehitetyn TARGET-mallin avulla voidaan 

määrittää myös valmennustoiminnan tehtävä- ja minäsuuntautuneisuutta. Mallissa on kuusi 

opetuksen toteuttamista koskevaa osa-aluetta: a) tehtävien ja toiminnan toteutustavat, b) 

ohjaajan auktoriteetti, c) toiminnasta annetun palautteen antotavat, d) tehtävien 

ryhmittelyperusteet, e) toiminnan arviointiperusteet sekä f) ajankäyttö. 

Tehtäväsuuntautuneessa ilmastossa toiminnan ohjaaja, esimerkiksi opettaja tai valmentaja 

jakaa vastuuta osallistujille vähentäen ulkoista kontrollia ja autoritäärisyyttä. Osallistujat voivat 

itse vaikuttaa tehtävienvalintaan ja toimintaa ohjaavaan päätöksentekoprosessiin. Vaihtelevat 

tehtävät valitaan mahdollisimman yksilöllisesti jokaisen taitotasoon nähden sopivasti ja 

toiminnan aikana ei tapahdu normatiivista vertailua. Osallistujat saavat informatiivista 

palautetta suorituksestaan. Toimintaa arvioidaan henkilökohtaisten tavoitteiden ja omien 

taitojen kehittymisen sekä yrittämisen ja yhteistyön sujuvuuden mukaan. (Epstein 1989.) 

Tehtäväsuuntautuneessa urheilija-valmentajasuhteessa arvioinnin kohteena ovat lähinnä 

yhdessä asetetut tavoitteet ja arviointi tapahtuu yhdessä valmentajan ja urheilijan kanssa. 

Epstein (1989) jatkaa, että tehtäväsuuntautuneessa ilmastossa myös koululiikunnassa oppilaita 

osallistutetaan arvioimaan itseään ja ryhmän toimintaa. Ajankäyttö on yksilön autonomiaa 

korostavaa, eli jokainen voi käyttää taidon oppimiseen aikaa juuri sen verran kuin tarvitsee. 

Virheet nähdään oppimiseen kuuluvana osana. 

 

Vastaavasti minäsuuntautuneessa ilmastossa virheistä voidaan rangaista ja normatiivista 

vertailua ja lopputulosta korostetaan sekä tehtävien valinnassa että arvioinnissa. Tehtävät ovat 

usein samanlaisia kaikille tai osallistujat jaetaan tasoryhmiin. Päätösvaltaa toiminnasta ja 

tehtävien valinnasta ei anneta osallistujille vaan ohjaaja päättää kaikesta ja toiminnan aikataulu 

on joustamatonta. (Epstein 1989.) Aikaisemman tutkimuksen mukaan minäsuuntautuneen 

motivaatioilmaston on havaittu lisäävän ulkoista motivaatiota ja minäorientaatiota. 
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Koululiikunnassa yhdeksäsluokkalaisten poikien on todettu olevan minäsuuntautuneita tyttöjä 

enemmän. (Jaakkola 2002.) 

 

Urheilijan motivoitumistapaa säätelee vahvasti valmentajan tyyli antaa palautetta. Palautteella 

voidaan vahvistaa koetun pätevyyden kokemuksia ja korostaa joko tehtävä- tai 

minäorientaatiota. Tehtäväsuuntautuneella palautteella ja ilmapiirillä voidaan lisätä 

itsemääräämisen tunnetta (Ntoumanis 2001) ja tätä kautta itsemääräämiseen perustuvaa sisäistä 

motivaatiota. (Deci & Ryan 1985; 2000). Tehtäväsuuntautuneen ja autonomiaa ja sosiaalista 

vuorovaikutusta tukevan motivaatioilmaston on havaittu olevan yhteydessä sisäiseen 

motivaatioon (Ntoumanis 2001), viihtymiseen, kovaan yrittämiseen, fyysiseen aktiivisuuteen 

ja vähäisiin suorituspaineisiin (Jaakkola 2002; Liukkonen ym. 2010; Soini 2006). 



 

27 

 

4 LIIKUNNAN JA URHEILUN MERKITYS YKSILÖLLE 

Urheilu on tavoitteellista toimintaa ja tavoitteet pohjautuvat yksilön henkilökohtaisiin liikunnan 

merkitysrakenteisiin (Hämäläinen 2008; Koski & Tähtinen 2005). Liikunnan harrastamiseen 

johtavat syyt ovat erilaisia yksilöiden välillä. Aikaisemmassa tutkimuksessa (Eichberg 1987; 

Hämäläinen 2008; Klemola 1995; Koski & Tähtinen 2005, 9) näitä syitä ovat terveys, hauskuus, 

leikki ja ilo, itsensä ilmaiseminen ja ruumiinkokemukset, sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä 

kilpailullisuus. Kilpailullisuus korostuu urheilutoiminnassa ja on keskeisessä roolissa 

kilpaurheilussa. Muut yksilölliset syyt liittyvät enemmän ei-kilpailulliseen liikuntaan. 

 

4.1 Liikunta ja urheilu 

 

Liikunta käsitteenä jaetaan ei-kilpailulliseen liikuntatoiminnan sekä kilpaliikuntaan eli 

urheiluun. Urheilulla tarkoitetaan liikunnallista toimintaa, jossa osallistutaan 

kilpailutoimintaan. Urheilu voidaan jakaa tavoitteellisuuden mukaan kilpaurheiluun, huippu-

urheiluun sekä muuhun urheiluun. (Salimäki 2000.) Kilpaurheilulla tarkoitetaan kilpailuihin 

tähtäävää toimintaa ja huippu-urheilulla kansainvälisellä huipputasolla tapahtuvaa urheilua tai 

sinne tähtäävää toimintaa. Salimäki (2000) jättää mainitsematta mitä tällä muulla urheilulla 

tarkoitetaan. Heikkala & Vuolle (1990) käyttävät kuntourheilun käsitettä, jolloin kilpailuihin 

osallistutaan, mutta kilpailutoiminta ei ole pääasiassa. 

 

Liikunnan merkitysrakenteita koskevissa tutkimuksissa liikunta nähdään sosiaalisena 

maailmana, joka pitää sisällään lukuisia pienempiä eri liikuntamuotojen, penkkiurheilun ja 

liikuntamuodin maailmoja (Lehmuskallio 2007, 17). Liikunta on monin eri tavoin läsnä 

ihmisen arjessa ja elämäntyylien kirjossa. Sportioitumiskehityksen (Koski & Tähtinen 2005) 

mukaan urheilun merkitykset ja toimintatavat ovat jäsentämässä elämäämme monessa 

suhteessa. Liikunta ja urheilu ovat näkyvillä jokapäiväisessä toiminnassa ja mediassa. Ne 

sisältävät elementtejä sekä yksilöitymisestä ja erottautumisesta että sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta. (Koski & Tähtinen 2005.) 

 

Tahko Pihkalan urheilufilosofiaa mukaillen kilpailua ja urheilu voidaan ymmärtää kolmella 

tavalla: a) käsitys urheilun alkuperästä, olemuksesta ja luonteesta, b) käsitys urheilun ja leikin 
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luonteesta, c) käsitys urheilun, urheilun harrastamisen sekä urheilullisen elämäntavan arvoista 

ja merkityksellisyydestä yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla (Salimäki (2000, 25.) Kahteen 

jälkimmäiseen kohtaa voidaan ymmärtää laajemmin liikunnan merkitysulottuvuuksia 

tarkastelemalla. Urheilu eroaa liikunnasta sen ideologian ja arvojen perusteella. Kilpailullisuus 

kuuluu pääasiassa urheiluun; kilpaurheilussa päämääränä on voittaa kanssakilpailijat (Salimäki 

2000; 24, 72). Urheilun maailman kovemmat arvot, kuten totaalisuus, kilpailuhenkisyys ja 

harjoittelun kovuus, erottavat urheilemisen liikunnan harrastamisesta. (Heikkala & Vuolle 

1990, 103; Kantola 1988, 14). 

 

Huippu-urheilijaksi päästäkseen urheilijan on saatava taakseen näyttöjä eli todellista 

menestystä, jotta kansan arvostus kasvaa. Erään määritelmän mukaan ja huipulla urheileminen 

koostuu seuraavista tekijöistä: a) Urheilija harjoittelee pelkästään voittoa varten, varsinkin 

arvokisoja varten. b) Urheilija ”antaa kaikkensa” ja c) urheilija on valmis 

uusiin ”tuotekehityksiin”, esim. alppimajoihin. Huippu-urheilun määrittelyä voidaan jatkaa 

vielä kyseenalaisilla kriteereillä: d) Voiton saamiseksi urheilija on varsinkin kilpailutilanteessa 

valmis vilppiin ja väkivaltaan sekä e) voittoon pyritään ”keinolla millä hyvänsä”, koska kaikki 

tekevät niin. Tällöin urheilija on valmis tekemään kaikkensa voiton eteen; esimerkiksi 

käyttämään kiellettyjä aineita. (Salimäki 2000, 72.) Huipulle nouseminen urheilussa vaatii 

totaalista valmentautumista, jolloin on laitettava kaikki peliin urheilullisen kehityksen 

edellyttämällä tavalla (Kantola 1986, 5). 

 

4.2 Yksilön suhde liikuntaan ja urheiluun 

 

Yksilön suhde liikuntaan muodostuu ympäröivän kulttuurin vaikutuksen alaisena.  

Liikuntasuhteella tarkoitetaan yksilön suhtautumis- ja kiinnittymistapojen kokonaisuutta, jonka 

kautta hän kohtaa liikunnan sosiaalisen maailman ja sen merkitykset. Sillä kuvataan liikunnan 

asemaa yksilön elämässä ja yksilön asemaa suhteessa liikunnan kulttuuriseen kokonaisuuteen. 

(Koski 2013.) Yksilön liikuntasuhde määrittelee liikunnan merkitysulottuvuuksien aseman 

elämässä. Tarkastelun alla ovat ne tavat, miten yksilö suhtautuu liikunnan sosiaaliseen 

maailmaan. (Koski & Tähtinen 2005.) Liikuntasuhteella tarkoitetaan elämän aikana vaihtelevaa 

suhdetta liikunnan kulttuurisesti rakentuvaan sosiaaliseen maailmaan ja sen ilmiöihin. Suhde 

liikuntaan ja urheiluun linkittyy osin muilla elämänalueilla merkityksellisiksi koettuihin 
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asioihin. Liikuntasuhde määrittää liikunnan aseman yksilön arjessa elämänalueiden kentällä. 

(Koski 2013.)  

 

Urheilu on vain yksi elämän osa-alue, joten harjoitteluun aikaansaavia tekijöitä tarkasteltaessa 

on syytä laajentaa näkökulmaa urheilijan koko elämään. Liikuntamotivaatiota käsittelevissä 

tutkimuksissa tarkastelua on laajennettu elämänaluekokonaisuutena tarkasteltavaksi ilmiöksi. 

(Koski 2013; Koski & Tähtinen 2005; Hämäläinen 2008; Heikkala & Vuolle 1990). 

Näkökulman laajentaminen on Kosken (2013) mukaan perusteltua, koska motivaatio voi syntyä 

ja kadota nopeastikin, mutta liikuntasuhde on luonteeltaan pysyvämpi, pitkän kasvuprosessin 

varrella muotoutunut valintojemme määrittäjä. Liikuntasuhdenäkökulmassa on olennaista, mitä 

yksilön mielessä tapahtuu ennen konkreettista toimintaa sekä esimerkiksi harjoittelun välissä 

olevalla ajalla arjessa. 

 

Liikuntaan latautuu paljon merkityksiä, jotka säätelevät suhdettamme siihen. Suhde liikuntaan 

on kiinnittymis- ja suhtautumistapojen kokonaisuus liikunnan sosiaalisessa maailmassa, jonka 

kautta yksilö kohtaa, hahmottaa ja arvottaa liikunnan merkityksiä. Yksittäisen ihmisen 

liikuntasuhde muodostuu konkreettisten liikkumiskokemusten lisäksi niistä tiedostamattomista 

ja tiedostetuista arvolatauksista, joita hän antaa liikunnalle ja siihen liittyville asioille tai 

ilmiöille. Liikuntasuhde liittyy siis paitsi liikunnan harjoittamiseen, myös tietoiseen ja 

tiedostamattomaan asennoitumiseen ja suhtautumiseen liikuntakulttuuriin. Liikuntasuhde 

nähdään yhtenä tekijänä yksilön identiteetin rakentumisprosessissa. (Koski 2004, 190–191; 

Koski & Tähtinen 2005; Koski 2007, 304.) 

 

Liikunnan henkilökohtaisen merkitysrakenteen syvyys riippuu siitä, kuinka syvällä liikunnan 

sosiaalisessa maailmassa yksilö on ja kuinka paljon liikuntaan ja urheiluun ollaan valmiita 

panostamaan aikaa ja omia resursseja. (Koski & Tähtinen 2005; Koski 2008, 156; Koski 2013). 

Mitä syvemmällä yksilö urheilun maailman merkityksissä on, sitä tärkeämpänä hän urheilua 

elämässään pitää. (Koski & Tähtinen 2005; Koski 2013). Lisäksi eri urheilulajit on ladattu 

lukuisilla niille ominaisilla merkityksillä, joiden mukaan yksilö määrittää suhteensa urheiluun 

(Koski & Tähtinen 2005). Nuori kilpaurheilija muodostaa suhteensa liikuntaan ja urheiluun 

oman lajin käytäntöjen mukaan, jolloin voidaan puhua urheilun instituutiosta (Heikkala & 

Vuolle 1990, 101). 
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Kilpaurheilun asema ei ole ihmisten ymmärryksessä enää toimintamuotojen hierarkiassa niin 

määräävä tekijä kuin ennen, mutta liikunta on saanut vankan aseman yhteiskunnassa (Koski & 

Tähtinen 2005). Ihmisten valinnat ja päätökset ohjautuvat kulttuuristen merkitysten perusteella. 

Lehmuskallio (2007) esittää, että liikunnan maailmaa ei voida tutkia pelkästään fyysisenä 

harrastuksena, sillä liikunnalla on paljon kulttuurisia merkityksiä yksilön elämässä. Liikunnan 

instituutiot joutuvat entistä tiukemmin kamppailemaan paikastaan muiden vapaa-ajan 

toimintamuotojen kanssa. 

 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus motivoi yksilöä harrastamaan (Deci & Ryan 1985; 2000; 

Heikkala & Vuolle 1990) eli urheilun instituutioon kuuluminen vaikuttaa yksilön 

liikuntamotivaatioon ja liikunnan merkitysrakenteisiin. Urheiluharrastuksen edetessä 

sosiaalistuminen urheilun instituutioihin ja organisaatioihin vahvistuu (Heikkala & Vuolle 

1990, 92). Vahvistuneeseen sosiaalistumiseen kuuluu yhteisön oman kielen muodostuminen 

(emt., 92; Liukkonen ym. 2002a, 211). Sosiaalistumisprosessissa yksilö kasvaa urheilun 

instituution täysivaltaiseksi jäseneksi ja omaksuu instituution välityksellä joukon myöhemmin 

itsestäänselvyyksiksi muodostuvia kielen ja toiminnan käytäntöjä. Kielellisillä rakenteilla 

ohjataan, suunnataan toimintaa ja opitaan kuvaamaan ja selvittämään sitä.  (Heikkala & Vuolle 

1990, 94–95.) Tällaisia varmuuksia ovat esimerkiksi joukkuepelien kielelliset 

ilmaukset: ”merkkaa mies keskustasta” ja ”porrasta toiseen aaltoon”. 

 

Varmuuksien pohjalta tapahtuva lajinmukainen toiminta muokkaa urheilumaailmassa pitkään 

mukana olleen maailmankuvaa (Heikkala & Vuolle 1990, 94), ja sosiaalistuttuaan lajinsa 

piiriin, ryhmän sisäiset tavat puhua ja toimia lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

motivaatiota harjoitteluun (Liukkonen ym. 2002a, 183–184). Urheiluun sosiaalistuminen on 

siis yhteydessä itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 1985; 2000) mukaiseen sisäisen 

motivaation muodostumiseen. Ympäristön sosiaaliset roolit ja kulttuurin tavat toimia ohjaavat 

yksilön suuntautumista. (Klemola 1995, 120.) 

  

Urheilijoiden sosiaalistuminen urheiluun tapahtuu pitkään jatkuneen harjoittelun ja lajin parissa 

toimimisen myötä. Eskolan (1995) lahjakkaiden 14–20-vuotiaiden yleisurheilijanuorten 

sosiaalistumista käsittelevässä tutkimuksessa urheiluharrastuksen aloittamiseen kannustavista 

tekijöistä tärkeimmiksi nousivat oma innostus (85 %), oma isä (44 %), ystävät (41 %), huippu-
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urheilijoiden esimerkki (39 %) ja valmentaja (27 %). 51 prosenttia urheilijoista lopetti 

kilpaurheilun tutkimusjakson aikana. He kaikki ilmoittivat jatkavansa kuntoilua lopun 

elämäänsä. Tästä voidaan päätellä, että myös lopettaneet urheilijat ovat sosiaalistuneet 

liikuntaan. 

 

Huipulla urheilemisen täytyy olla mukavaa ja antoisaa, jotta sen vaatimiin ponnistuksiin jaksaa 

ryhtyä ja että siitä muodostuu elämää hallitseva sisältö. Sitoutuminen urheilemiseen, urheilun 

instituutioon ja sen vaatimaan harjoitteluun vaatii affektiivista eli tunteisiin perustuvaa 

sitoutumista. Urheilija sitoutuu huippu-urheilun käytäntöihin, eli kovaan rajoja ja jatkuvaa 

kehitystä hakevaan harjoitteluun, ja näiden tuomiin muihin käytäntöihin. (Heikkala & Vuolle 

1990, 95, 100.) Urheiluyhteisöön sosiaalistumassa olevat nuoret oppivat asettamaan itselleen 

tavoitteita sekä pyrkimään tavoitteita kohti.  

 

 

4.3 Urheiluharrastuksen lopettamiseen johtavia syitä 
 

Lopettamispäätös ei ole monesti yksinkertainen prosessi. Urheiluharrastuksen lopettamista eli 

drop out-ilmiötä voidaan tarkastella yksilölähtöisesti, valmennuskäytäntöjen kautta, tai 

urheilujärjestelmän kautta. (Tiirikainen & Konu 2013.) Patrikssonin (1988) perinteisessä 

jaottelussa drop out määritellään yksilö-, urheiluseura-, liitto- ja kansalliseen tasoon. Tätä 

määrittelyä voitaisiin pelkistää ja täydentää jakamalla harrastustoiminta yksilö-, piiri-, 

kansalliseen - ja kansainväliseen tasoon. Drop out-ilmiötä tutkittaessa on olennaista määritellä 

millä tasolla urheiluharrastus katsotaan loppuneen. Onko urheilija lopettanut harrastuksen, jos 

hän lopettaa urheiluseuratasolla, mutta jatkaa harrastusta yksilötasolla kaveriporukalla? Drop 

off-käsitettä käytetään kokonaisvaltaisen liikunta-aktiivisuuden vähenemiseen (Aira ym. 

2013). Drop out voi olla väliaikainen ilmiö ja toisaalta osa lopettaneista vaihtaa lajia tai jatkaa 

urheilemista esimerkiksi yksilötasolla urheiltuaan kansainvälisellä tasolla. Drop out voidaan 

määritellä myös lajin ja seuran mukaan seuraavasti: a) urheiluseuran vaihto saman lajin sisällä, 

b) lajinvaihto ja c) urheilun lopettaminen kokonaan. (De Knopp ym. 1994.) 

Lopettamiseen liittyvät yksilön kehittymiseen liittyvät luonnolliset muutokset (Metsämuuronen 

1995, 51–54), kuten kiinnostuksen puute, nautinnon ja viihtymisen puute, asuinpaikka ja vapaa-

ajan vähyys. (Cresswell & Eklund 2007; Fraser-Thomas & Cote 2006; Lämsä & Maenpää 

2002a; Roberts 2001.) Huhdan ja Nipulin (2011) näkökulman mukaan toiveiden täyttyminen 
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vaikuttaa lopettamispäätökseen; mikäli harrastus ei rakennu yksilön toivomien merkitysten 

varaan, niin harrastus voi loppua kokonaan. Lopettamiseen johtavia syitä on löydetty myös 

varhain saavutetusta menestyksestä ja liiallisesta kilpailullisuudesta, koetusta uupumuksesta, 

yksipuolisesta harjoittelusta, varhaisesta lajivalinnasta, huonosta valmennuksesta, urheilijan 

näkökulman unohtumisesta sekä liian kovista vaatimuksista urheilijaa kohtaan  (Cresswell & 

Eklund 2007; Fraser-Thomas & Cote 2006; Lämsä & Maenpää 2002a; Roberts 2001). 

Urheilijan näkökulman unohtuminen ja liian kovat vaatimukset viittavat ulkoapäin asetettuihin 

tavoitteisiin (Metsämuuronen 1995). Sosiaalisen ympäristön, kuten valmentajan ja perheen 

aiheuttamat ulkoiset paineet voivat aiheuttaa stressiä ja tavoiteristiriitoja. 

 

Urheiluharrastuksen lopettamiseen johtavia syitä on aikaisemmassa tutkimuksessa selitetty 

myös elämänarvojen muutoksella, loukkaantumisilla (Eskola 1995; Vuolle 2001; Vuolle 2008) 

epäonnistumisilla kilpailuissa ja menestymättömyydellä, harjoitteluun kyllästymisellä, 

ihmissuhdeongelmilla ja erimielisyyksillä valmennuksen kanssa (De Knopp 1994; Eskola 

1995; Vuolle 2001; Vuolle 2008). Kun urheilija väsyy harjoitteluun fyysisesti ja henkisesti ja 

mahdollisesti kokee stressiä, puhutaan loppuun palamisesta eli burn out-ilmiöstä. Urheilijoille 

ja menestyjien luokkaan kuuluville liikunnan harrastajille tyypillisessä harrastuksen 

lopettamiseen johtavassa burn out- prosessissa tavoitteet ovat saavuttamattomissa ja ne ylittävät 

urheilijan realistiset resurssit. (Lämsä & Mäenpää 2002a, 12–13). Burn out -tilassa yksilö on 

uupunut henkisesti ja sitä kuvataan väsymystilaksi, joka on seurausta liiallisesta työskentelystä 

kovan paineen alaisena. (Singer 1984, 91.)  

 

Kriittisin ikävaihe drop out- ja drop off-ilmiölle on alakoulusta yläkouluun siirtymisen 

nivelvaihe sekä koko yläkouluaika. Vielä 11-vuotiaana suomalaiset lapset ovat liikunta-

aktiivisuudeltaan WHO:n koululaistutkimuksissa kehittyneiden länsimaiden tilastoissa 

kärkipaikoilla ja 15-vuotiaana hännillä. Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien määrä tippuu 

tällä välillä 57 %. (Aira ym. 2013.) Yläkouluikäisistä vain 13 % liikkuu suositusten mukaisen 

tunnin päivässä (Laine ym. 2011). Drop outin kannalta huojentavaa on, että 

urheiluseuratoimintaan osallistuminen ja omaehtoinen liikkuminen ovat lisääntyneet. Toisaalta 

kokonaisaktiivisuus on vastaavasti vähentynyt (Laakso ym. 2006). 11–15-vuotiaista riittävästi 

liikkuu vain 24 %. Noin puolet (48 %) nuorista osallistuu urheiluseuratoimintaan, mutta myös 

heidän kokonaisaktiivisuutensa on vähentynyt. Lopettaneista tai urheiluseurojen ulkopuolella 
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aina pysyneistä nuorista 12–18 -vuotiaista aktiivisesti (yli 4 krt/vk) liikkuu vain 34 %. (Gråsten 

ym. 2014.) 

 

Nuorten urheilutoimintaan lopettamisen syyt voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: a) 

oppiminen pysähtynyt, b) hauskuuden puute, c) sosiaalisen yhteyden puute, d) jännityksen 

puute, e) harjoittelu- ja kuntotekijöiden puute ja f) epäonnistumiset / haasteiden puute. 

Vastaavasti uusien taitojen oppiminen, harjoittelun hauskuus, kavereiden saaminen ja heidän 

kanssa oleminen, jännitys, harjoittelu- ja kuntotekijöiden vahvistuminen sekä onnistumiset ja 

haasteet saavat nuoren jatkamaan liikuntaharrastusta. (Weinberg & Gould 2010, 452, 516). 

Nuorten vanhetessa monet syyt liikkua menettävät merkitystään. Esimerkiksi hauskuus ja 

sosiaalinen yhteys menettävät merkitystään ja murrosiän jälkeen voittaminen sekä kuntosali- ja 

fitness-kulttuuriin liittyvä halu näyttää hyvältä yleistyvät. Tosin vain pieni osa kokee 

voittamisen tärkeäksi ja pojilla hauskuus säilyy erittäin tärkeänä merkityksenä murrosiässä. 

Tytöille tärkeitä merkityksiä murrosiässä ovat terveys, liikunnan aikaansaamat tunteet, 

painonhallinta ja hyvältä näyttäminen. (Aira ym. 2013.) 

 

Urheilijoilla liikuntaharrastuneisuuden vähenemisen ja loppumisen syitä voidaan parhaiten 

löytää Biddlen (1995) jaottelusta a) fyysisiin, b) emotionaalisiin, c) motivaation puutteeseen 

liittyviin, d) ajankäytöllisiin ja e) liikuntapalvelujen saatavuuteen liittyviin tekijöihin. 

Urheilijoilla harrastuneisuutta rajoittavia tekijöitä on tutkittu lähinnä drop out -ilmiönä. Drop 

out-käsitteenä viittaa urheiluharrastuksen ennenaikaiseen tai -arvaamattomaan lopettamiseen. 

Liikuntaharrastuksesta luopuminen on joillekin luonnollista elämäntilanteessa tapahtuvien 

muutosten vuoksi. (Lämsä & Mäenpää 2002a, 12–13.) Urheilijan harrastuksen 

lopettamispäätös liittyy Metsämuurosen (1995) mukaan sisäisen motivaation katoamiseen ja 

ulkoisen motivaation korostumiseen sekä kilpaurheilun askeettisuuteen ja ajankäytön 

ongelmiin. Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten liikunta-aktiivisuus vähenee 

merkittävästi iän myötä vähemmän etenkin pojilla (Aira ym. 2013). 

 

Lämsän ja Mäenpään (2002a) mukaan urheilun harrastajat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: a) 

kokeilijoihin, jotka tunnustelevat miltä laji alkaa tuntua ja lopettavat nopeasti ja siirtyvät 

mahdollisesti uuteen lajiin, b) sitoutuneisiin, jotka ovat harrastaneet lajia vähintään yhden 

toimintakauden sekä c) menestyjiin, joille urheiluharrastuksesta on muodostunut 
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ammattimainen ura. Sitoutuneelle urheiluharrastuksen lopettaminen on iso asia, sillä hänen 

täytyy luopua syntyneistä sosiaalisista yhteyksistä. Menestyneiden lopettamiseen liittyy monia 

tekijöitä, mutta hyvin tavallista on, että pitkään jatkuneena asetettujen tavoitteiden 

saavuttamattomuus ajaa urheilijan burn out-tilaan ja lopettamisajatukset vahvistuvat. Urheilun 

harrastajien kolmiportaisen jaottelun mukaan drop out-ilmiöstä saadaan laajempi käsitys. 

(Lämsä & Mäenpää 2002a, 12–13.) 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Liikunnan ja urheilun harrastamisen pyramidi (Lämsä & Mäenpää 2002a) 

 

Nuorilla yleisurheilijoilla loukkaantumiset ja vammat (58 %), muut elämänarvot (47 %), 

kyllästyminen (35 %), muut harrastukset (35 %), puutteet valmennusavussa (32 %), sekä 

menestymättömyys (29 %) nousivat Eskolan (1995) eläytymismenetelmällä toteutetussa drop 

out -tutkimuksessa tärkeimmiksi syiksi.  

 

Vuolle (2001) selvitti urheilu-uran päättymiseen johtaneita syitä SM-liigajääkiekkoilijoilta, 

joukkueurheilijoilta ja yksilöurheilijoilta erikseen (taulukko 1). Myös tämän tutkimuksen 

tulokset kertovat, että elämän muiden arvojen nouseminen urheilun edelle on läheisesti 

yhteydessä urheilu-uran lopettamiseen. Uran päättymiseen johtavista pakottavista syistä 

voimakkaimmin nousevat esiin loukkaantumiset sekä ikääntyminen. Taulukossa kuvataan 

kuinka moni vastaajista kustakin ryhmästä mainitsi asian lopettamisen syyksi. 

 

Menestyneet 

Sitoutuneet 

Aloittajat 

Kokeilijat 

Lopettajat 
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TAULUKKO 1. Syyt urheilu-uran lopettamiseen. (Vuolle 2001, 28) 

syyt jääkiekkoilijat 

% 

joukkueurheilijat 

% 

yksilöurheilijat 

% 

saavutti tavoitteet 

ei menestystä 

loukkaantumiset 

ikääntyminen 

mielenkiinnon häviäminen 

taloudelliset syyt 

erimielisyydet johdon tai 

valmentajien kanssa 

vaikeat valmentautumisolosuhteet 

elämän muut arvot tärkeämmiksi 

sopimus liigassa päättyi 

15,3 

10,9 

29,9 

27,0 

40,9 

8,8 

6,6 

 

0,7 

50,4 

8,8 

41,3 

2,2 

21,7 

32,6 

19,6 

2,2 

4,3 

 

2,2 

56,5 

 

9,5 

12,5 

24,4 

21,4 

20,2 

13,7 

5,4 

 

7,1 

55,4 

 

SM-liigan jääkiekkoilijoiden uran lopettamiseen johtavia syitä selvitettiin myöhemmin 

uudestaan (Vuolle 2008). Tutkimuksen urheilijoista 40 % piti lopettamista vaikeana asiana. 

Puolet urheilijoista esitti muiden elämänarvojen tulleen tärkeämmiksi. Myös loukkaantumiset, 

perhesyyt, menestymättömyys ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen mainittiin merkittävinä 

syinä uran päättymiseen. Taulukossa 3 kuvataan kuinka moni pelaajista mainitsi tietyn asian 

lopettamisen syyksi. 

 

TAULUKKO 2. 2000-luvulla pelanneiden SM-liigajääkiekkoilijoiden uran päättymisen syyt 

(Vuolle 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiirikaisen ja Konun (2013) mukaan urheiluseuroissa liikkuvista nuorista 26 % on miettinyt 

harrastuksen lopettamista viimeisen vuoden aikana. Lopettamisajatukset tulevat tietoisimmiksi 

ja lisääntyvät iän myötä. Urheilija-valmentajasuhde tuli vahvasti esille nuorten 

 Elämän muut arvot tulivat tärkeimmiksi  50 % 

 Loukkaantumiset                                   46 % 

 Perhesyyt      20 % 

 Ikääntyminen      18 % 

 Ei odotuksenmukaista menestystä   18 % 

 Saavutti asettamansa tavoitteet   14 % 

 Sopimus päättyi                          10 % 

 Taloudelliset syyt       9 % 

 Erimielisyydet mm. valmentajan kanssa    8 % 

 Erimielisyydet joukkuetovereiden kanssa    1 % 

 Vaikeat valmentautumisolosuhteet       1 % 

 Muut syyt                                                    5 % 
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lopettamisajatuksissa. Säännölliset keskustelut valmentajan kanssa sekä valmentajan 

lähestyttävyys ja kiinnostuneisuus nuoren tunteita kohtaan ennaltaehkäisevät nuoren 

lopettamisajatuksia. Lopettamisajatuksia vähentävät vahvasti myös toiminnan monipuolisuus 

omiin tavoitteisiin nähden, valmentajan terveyspuhe ja tapa aktivoida nuoria kertomaan 

mielipiteensä. Tiirikainen & Konu (2013) esittävät, että jatkossa olisi hyvä tutkia tiedostavatko 

nuorten valmentajat roolinsa tärkeyden nuorten kokemuksiin ja oppimiseen urheilussa sekä 

drop out-prosessin etenemiseen. 

 

4.4 Urheilijan ja valmentajan välinen suhde 

 

Urheiluvalmennuksen ytimessä ovat kilpailu ja harjoittelu (Cote ym. 1995; Cote ym. 2007) sekä 

näihin liittyvä tavoitteiden mukainen henkinen ja fyysinen valmistautuminen sekä organisointi 

(Cote ym. 1995; Cote ym. 2007; Cote & Sedgwick 2003) sekä urheilijan kehittyminen (Cote & 

Sedgwick 2003). Valmennusprosessiin vaikuttavat valmentajan ja urheilijan persoonallisuus, 

henkilökohtaiset ominaisuudet sekä urheilijan kehitystaso ja taustatekijät, jotka muokkaavat 

myös urheilijan ja valmentajan välistä suhdetta. (Cote ym. 1995; Cote & Sedgwick 2003). 

Valmentajan tehtävänä on ylläpitää itseluottamusta kehittävää ilmapiiriä jatkuvasti erilaisin 

strategioin. Valmentaja luo urheilijalle uskoa omiin kykyihinsä sekä harjoittelu- että 

kilpailutilanteessa. (Cote & Sedgwick 2003.) Nuorilla aikuisilla harjoittelun organisointi 

korostuu, jolloin valmennuksessa täytyy huomioida entistä paremmin urheilijan elämäntilanne 

kokonaisuudessaan. (Cote ym. 2007.) 

 

Hämäläinen (2008, 107–113) jakaa valmennussuhteet valmentajatyypin mukaan viiteen 

kategoriaan: a) oikeudenmukainen auktoriteetti, b) ankara kilpailullinen valmentaja, c) idoli, d) 

vara-vanhempi ja e) tasa-arvoinen ystävä. Oikeudenmukainen auktoriteetti luo ehdottoman 

kurin, toimii jämäkästi ja pitää päätäntävallan itsellään. Urheilija ei saa kantaa toiminnasta 

vastuuta. Ankaralle kilpailulliselle valmentajalle tärkeintä on näkyvä tulos eikä urheilijan 

kehittymisellä nähdä suurta arvoa. Kilpailullisessa ilmastossa käytetään palkkioita ja 

rangaistuksia. Tällaisessa kulttuurissa keskustelua ei synny, eikä urheilija urheile omana 

itsenään tai itseään varten. Idolina oleva valmentaja on urheilijan ihailun kohteena. Urheilija 

voi arvostaa ja ihailla valmentajaansa esimerkiksi asiantuntemuksen, henkilökohtaisen 

menestyksen, taitavuuden tai kovan fyysisen kunnon vuoksi. Tällaisessa valmennussuhteessa 
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urheilijat hakeutuvat valmentajan läheisyyteen ja keskustelua syntyy paljon. Valmentaja on 

vastuullisessa roolissa kasvattajana, sillä hänen sanomisensa ja esimerkkinsä vaikuttavat 

suuresti urheilijaan. Vaarana on, että valmentaja huomioi vain häntä ihailevat ja vahvat 

urheilijat, jolloin muut jäävät taka-alalle. Kun valmentaja toimii erehtymättömänä ihanteena ja 

mallina, voi se aiheuttaa lapsessa ja nuoressa alemmuuden tunnetta.  

 

Varavanhemmuuteen perustuvassa valmennussuhteessa valmennus on kokonaisvaltaista 

kasvattajuutta. Suhde urheilijan ja valmentajan välillä on lämmin ja läheinen ja ulottuu urheilun 

ulkopuolelle elämän joka osa-alueelle. Valmentajan ja urheilijan roolit ovat vain osa heidän 

minuuttaan, jolloin valmennuksen voidaan ajatella olevan vain osa urheilijan kasvatusta. Tasa-

arvoiseen ystävyyteen perustuva valmennus vaatii keskinäistä luottamusta. Valmentaja 

vaikuttaa urheilijan ajatuksiin tärkeänä ystävänä. Kun valmentaja asettaa itsensä samalle tasolle 

urheilijan kanssa, voi muodostua ongelmia. Miten valmentaja onnistuu toimimaan 

auktoriteettina harjoituksissa kun harjoitusten ulkopuolella on urheilijan ystävä? Voi syntyä 

rooliristiriita, jolloin urheilija ei tiedä missä tilanteessa valmentaja on auktoriteetti ja missä 

ystävä. Joukkuevalmennuksessa on vaarana, että jotkut jäävät syrjään sisäpiiristä ja saavat 

epäoikeudenmukaista kohtelua. (Hämäläinen 2008, 112–113.) 

 

Lapsuudessa painopiste on kasvatuksella ja myönteisellä ilmapiirillä. Tällöin valmentajan 

kuvaan kuuluu ymmärtävä, mutta kuria pitävä ote. Valmentajalta odotetaan esimerkillistä 

aikuisuuden kuvaa ja vastuullisuutta. Asiantuntemuksella ei ole vielä tässä vaiheessa kovin 

suuri rooli. Oleellista on valmentajan innostava ja motivoiva asenne ja monipuoliset 

harjoitukset. Valmentajan ja urheilijan välisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen merkitys 

kasvaa murrosikäisillä kurinpidon ja kasvatuksellisuuden ilmenemismuodon kehittyessä. 

Murrosikäinen tarvitsee rajoja ja kontrollointia, mutta toisaalta vastuunantaminen nuorelle 

itselleen vahvistaa hänen kasvua ja nuori kokee, että valmentaja luottaa häneen. Nuoret 

luottavat valmentajaan, joka tekee työtään urheilijan etujen mukaisesti sydämestään ja 

pyyteettömästi. Nuorille on tärkeää saada puhua aktiivisesti kuuntelevalle valmentajalle 

kaikenlaisista asioista myös urheilun ulkopuolelta. (Emt., 107–108, 112.) 

 

Urheilijan täytyy olla valmentajalle urheilua tärkeämpää. Jos asetelma kääntyy toisin päin, on 

se nuorten mukaan välinpitämättömyyttä. Aikuisten valmennussuhteessa urheilijalle on 
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tärkeää, että valmentaja kuuntelee urheilijan mielipiteitä harjoittelusta ja esimerkiksi kilpailun 

tai pelin taktiikasta. Keskusteluyhteys valmentajan kanssa muodostaa urheilijan ja valmentajan 

välille läheisemmän ihmissuhteen, joka lisää luottamusta. (Emt., 80–81, 88.) Seuraavassa 

kuviossa (kuvio 6) kuvataan urheilijan ja valmentajan suhdetta yhdessä harjoittelun ja kilpailun 

kanssa. Urheilutoiminnan keskiössä harjoittelu, kilpailu ja organisointi vaikuttavat kaikki 

toisiinsa. Kilpailut ja tavoitteet ohjaavat ensisijaisesti organisointia ja harjoittelua. Urheilijan 

potentiaali ja valmentajan kuva siitä ohjaavat toimintaa. Valmentajan persoonallisuus, tavat 

sekä näkemykset ohjaavat urheilijan valmistamista kohti yhteisesti asetettua tavoitetta. 

Harjoittelulla tarkoitetaan taitojen kehittämistä (Cote ym. 1995) sekä henkistä ja fyysistä 

valmistautumista kilpailua ja itsenä kehittämistä kohti (Cote & Sedgwick 2003, 68, 71).  

 

Valmentajan tehtävänä on ylläpitää itseluottamusta kehittävää ilmapiiriä jatkuvasti erilaisin 

strategioin. Valmentaja luo urheilijalle uskoa omiin kykyihinsä sekä harjoittelu- että 

kilpailutilanteessa. (Cote & Sedgwick 2003, 68, 71.) Coten ym. (1995) mallissa organisointi 

sisältää psyykkisen valmistamisen tulevaan. Taustatekijät ovat valmennustoimintaan 

vaikuttavia valmennussuhteen ulkopuolisia tekijöitä (Cote ym. 1995). Hämäläinen (2008, 68–

69) kritisoi Coten ym. (1995) mallia, koska tulokset on saatu haastattelemalla ja observoimalla 

valmentajia vain harjoitus- kilpailutilanteisiin liittyen. Valmentajan toiminnasta ja hänen 

suhteestaan urheilijaan tai urheilijan suhteesta valmentajaan ei näin muodostu kokonaisvaltaista 

kuvaa. 
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Valmentajan kuva urheilijan potentiaalista 

 

 

KUVIO 6. Urheilijan ja valmentajan välisen toiminnan malli (Cote ym. 1995; Cote & Sedgwick 

2003, 67–69; Hämäläinen 2008, 68) 

 

Urheilijan ja valmentajan välistä suhdetta ei ole teoretisoitu yhtä tarkasti kuin 

valmennusprosessia harjoittelu- ja kilpailutilanteissa. Myöhemmässä tutkimuksessa valmennus 

jaetaan iän ja harrastuksen intensiteetin mukaan nelijakoiseksi: a) lasten harrastusta sekä b) 

nuorten ja aikuisten harrastusta ohjaava toiminta, joissa korostuvat osallistuminen, hauskuus, 

sosiaalisuus sekä iän karttuessa kunnon kohottaminen sekä c) kilpailullisia tavoitteita sisältävä 

lasten huippu-urheiluvalmennus ja d) nuorten ja aikuisten huippu-urheiluvalmennus, joissa 

pääpaino on lajitaidoissa, organisoinnissa sekä tavoitteiden ja päämäärien mukaisessa 

harjoittelussa. Lapsilla tavoitteellinen toiminta sisällytetään mielekkäisiin toteutustapoihin. Iän 

karttuessa vaatimukset kasvavat ja harjoittelun organisointi korostuu, jolloin valmennuksessa 

täytyy huomioida entistä paremmin urheilijan elämäntilanne kokonaisuudessaan. (Cote ym. 

2007.) 

 

 

 

TAUSTATEKIJÄT 

Kilpailu: 

itseluottamus 

Harjoittelu: 

 taidot, 

valmistautuminen 

Organisointi 

URHEILIJA:  

 

persoonallisuus,  

kehitystaso ja potentiaali 

 

TAVOITE:  

urheilijan kehittyminen 

VALMENTAJA:  

 

persoonallisuus, 

asiantuntemus ja 

johtamistaidot, 

urheilijan 

valmistaminen 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tarkoitus, viitekehys ja tutkimuskysymykset sekä 

selvitetään tutkimuksessa käytettävää tutkimusmenetelmää. Tutkielmassa selvitetään 

urheilijoiden harjoittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä. Laadullinen aineisto on kerätty 

eläytymismenetelmällä, joka on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Kohderyhmänä ovat Jyväskylän yliopiston Johdatus liikuntapedagogiikkaan -kurssin 

opiskelijat. 

 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkielmassa selvitetään mitkä tekijät vahvistavat urheilijoiden harjoittelumotivaatiota sekä 

mitkä tekijät heikentävät heidän harjoittelumotivaatiota. Urheilijoiden uran jatkumisen ja 

oikeanlaisen motivoivan harjoittelun kannalta harjoittelumotivaatiolla on suuri merkitys. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita urheilijoiden syitä täysipainoiseen 

harjoitteluun ja harjoittelun vähenemiseen ja harjoittelumotivaation heikentymiseen. 

Heikentynyt motivaatio johtaa harjoittelun määrän ja tehon vähenemiseen ja pidempään 

jatkuessa tämä johtaa urheilu-uran loppumiseen. Motivaatiota heikentävien tekijöiden avulla 

selvitämme samalla syitä urheilu-uran loppumiselle. Aineistoa vertaillaan motivaatioteorioihin 

ja liikunnan merkitysulottuvuuksiin. Tutkielman tarkoituksena on ymmärtää urheilijoiden arvo- 

ja merkitysmaailmaa. Urheilijoiden harjoittelumotivaatioon liittyvästä tutkimustiedosta on 

hyötyä liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville, kuten valmentajille, ohjaajille, opettajille 

sekä vanhemmille ja itse urheilijoille. Urheilija hyötyy siitä, että voi harjoitella ympäristössä, 

joka ymmärtää ja tukee urheilijan motiiveja harjoitteluun. Huipulle tähtäävä urheilija tarvitsee 

runsaasti erilaisia motivaation lähteitä. Teknisesti tai fyysisesti lahjakkaasta urheilijasta kun ei 

koskaan tule kansainvälistä huippua ilman voimakasta tahtoa eli motivaatiota (Häkkinen ym. 

2007, 255).  
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5.2 Tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelmat 

 

Tutkielman viitekehys muodostuu liikuntamotivaation muodostumiseen itsemääräämisteorian 

(Deci & Ryan 1985; 2000), tavoiteorientaatioteorian (Nicholls 1989) ja suoritusmotivaation 

mukaan. Liikuntamotivaatioteorioiden lisäksi tutkielmassa käydään myös vuoropuhelua 

liikunnan arvojen merkitysulottuvuuksien (Caillois 2001; Eichberg 1987; Hämäläinen 2008; 

Honkonen & Suoranta 1999; Klemola 1995; Koski & Tähtinen 2005; Lehmuskallio 2007) ja 

aineiston välillä. Liikunnan koetut merkitysulottuvuudet edustavat liikuntapsykologista 

näkökulmaa. Liikuntamotivaatio kytkeytyy liikunnan koettuihin merkityksiin. Urheilijoiden 

harjoittelumotivaation oletetaan olevan yhteydessä korkeaan koettuun pätevyyteen, 

sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja koettuun autonomiaan sekä näiden kautta vahvaan sisäiseen 

motivaatioon. Lisäksi oletuksena on, että urheilijan korkea tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus 

yhdistävät hyvin motivoituneita urheilijoita. Urheilu on suorituskeskeistä toimintaa, joten 

oletettavasti suoritusmotivaatio on urheilijalle eduksi. 

 

 

 

   

       Psykologiset perustarpeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Tutkimuksen viitekehys. 

VAHVISTAVAT TEKIJÄT HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT 

 

URHEILIJAN 

HARJOITTELUMOTIVAATIO 

TAVOITE- 

ORIENTAATIO 

ITSEMÄÄRÄÄMIS-

MOTIVAATIO 

SUORITUS-

MOTIVAATIO 

 

koettu pätevyys 

 

autonomia  

sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus 

LIIKUNTAMOTIVAATIO 

LIIKUNNAN ARVOT JA 

MERKITYKSET  
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Tutkimuksella on kaksi tutkimusongelmaa: 

1. Mitkä tekijät vahvistavat urheilijan harjoittelumotivaatiota? 

2. Mitkä seikat heikentävät urheilijan harjoittelumotivaatiota? 

 

 

5.3 Tutkimuksen metodologia ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä tutkielmassa otetaan selvää urheilijoiden omista aidoista käsityksistä sekä ajatuksista 

laadullisella tutkimusotteella. Liikunta- ja harjoittelumotivaatiosta on tehty enemmän 

määrällisiä tutkimuksia. Laadullisella tutkimusotteella on mahdollista löytää jotain uutta 

tutkittavasta aiheesta ja tälle tutkimukselle löytyy paikkansa liikunta- ja 

harjoittelumotivaatiotutkimuksen kentällä. Laadullisessa menetelmässä kohdeilmiön 

käsitteellinen pohdinta korostuu. (Eskola & Suoranta 2005; 14, 19.)  

 

Hirsjärven ym. (2004, 152) mukaan laadullisen tutkimuksen perustana ovat todellisen elämän 

kuvaukset. Tällaisia todellisen elämän kohteita pyritään kuvaamaan mahdollisimman laajasti ja 

perusteellisesti. Tämän myötä laadullista tutkimusta voidaan kutsua kokonaisvaltaiseksi tiedon 

hankinnaksi, jossa aineisto kerätään luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tarkoituksena on 

löytää tai paljastaa tosiasioita, eikä keskittyä jo olemassa olevien väittämien todistamiseen. 

Laadullisessa tutkimuksessa pääpaino on ilmiöiden ymmärtämisessä ja selittämisessä 

(Alasuutari 2007, 51; Tuomi & Sarajärvi 2011, 27). Jotta tutkijan on mahdollista ymmärtää ja 

selittää ilmiöitä, on tärkeä tavoittaa tutkittavien näkökulma. Tämä edellyttää 

tutkimusmetodeilta sitä, että tutkija pääsee lähelle tutkittavaa kohdetta. (Kiviniemi 2001, 68.) 

 

Kiviniemi (2001, 68–69) luonnehtii laadullista tutkimusta prosessiorientoituneeksi. Aineistoon 

liittyvien näkökulmien ja tulkintojen katsotaan kehittyvän tutkijan tietoisuudessa vähitellen 

tutkimusprosessin edetessä, koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruun välineenä 

on tutkija itse. Tämän laadullisen tutkimuksen ominaispiirteen myötä korostuu tutkimuksen eri 

elementtien, kuten tutkimustehtävän, teorianmuodostuksen, aineiston keruun ja analyysin 

joustava kehittyminen tutkimuksen edetessä. Laadullista tutkimusta voikin hyvällä syyllä 

luonnehtia jatkuvaksi päätöksentekotilanteeksi tai ongelmanratkaisusarjaksi. Tässä 

tutkielmassa näiden elementtien työstäminen on nivoutunut osittain päällekkäin. 
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5.4 Eläytymismenetelmä 

 

Tässä tutkielmassa eläytymismenetelmän käyttöön päädyttiin osin sen vuoksi, että 

liikuntamotivaatiotutkimusta ei ole tehty kovin paljon kyseisellä menetelmällä, joten tällä 

tutkielmalla on mahdollista tuoda jotain uutta aiemmin tutkitun rinnalle. Eläytymismenetelmä 

ei ole yleisesti paljon käytetty tutkimusmetodi, mikä houkuttelee sen käyttöön. Menetelmällä 

on aiemmin tutkittu muun muassa drop out-ilmiötä (Eskola 1995) ja jääkiekkoilijoiden uran 

lopettamiseen johtaneita syitä. (Vuolle 2001). Eläytymismenetelmän käyttöön päädyin 

pääasiassa sen vuoksi, että se sopii tutkimuksen aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin parhaiten. 

Tällä menetelmällä urheilijat saadaan käsittelemään tutkittavaa ilmiötä puhtaasti itsestään 

lähtien ja näin saadaan aitoja vastauksia. 

 

Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan tutkimusaineiston keräämistä pienimuotoisten tarinoiden 

ja esseiden avulla. Tutkittaville annetaan orientaatio eli kehyskertomus, jonka virittäminä 

tutkittavien tulee kirjoittaa lyhyehkö kertomus tutkijan antamien ohjeiden mukaan. 

Kertomuksen kirjoittaminen pohjautuu tutkittavan mielikuvitukseen ja omiin ajatuksiin, joiden 

avulla hän vie kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta eteenpäin tai kuvailee mitä 

kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta ennen on täytynyt tai voinut tapahtua. Näin ollen tarinat 

eivät välttämättä ole kuvauksia todellisuudesta vaan mahdollisia tarinoita siitä, mikä saattaa 

toteutua tai mitä erilaiset asiat merkitsevät (Eskola 1997, 5–6; Eskola & Suoranta 2005, 110–

112.) Eläytymismenetelmä toimii parhaiten silloin, kun vastaajat voivat vapaasti tuottaa 

käsityksensä tutkittavasta asiasta. Tällöin ei pyydetä vastauksia ainoastaan tutkijan 

konstruoimiin kysymyksiin tutkijan konstruoimilla käsitteillä. (Eskola, 1998, 12.) 

 

Eläytymismenetelmä tarjoaa vastaajille mahdollisuuden käyttää omaa ajatteluaan ja 

mielikuvitustaan vapaasti. Menetelmällä on mahdollista tuottaa faktojen sijaan erilaisia 

merkkejä sekä vihjeitä, jotka edesauttavat tutkijan oman tieteellisen mielikuvituksen käyttöä. 

Eläytymismenetelmällä ei siis välttämättä löydetä uutta tietoa, vaan testataan ja horjutetaan 

itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä. (Eskola & Suoranta 2005, 118.) 

 

Eläytymismenetelmä ei tarjoa automaattisia ratkaisuja tai valmiita kaavoja, joten se pakottaa 

tutkijan aktiiviseen teoreettiseen ja käsitteelliseen työhön. Tarkoituksena ei välttämättä ole 

hypoteesien todistaminen, vaan aineiston tehtävänä voi olla uusien hypoteesien keksiminen. 
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Aineistojen tehtävänä on vauhdittaa tutkijan ajattelua sekä edesauttaa uusien ajatusten 

löytymistä – ei rajoittaa tai kaventaa niitä. Onnistuneen laadullisen tutkimuksen, erityisesti 

eläytymismenetelmän lopputuloksena onkin uusien näkökulmien löytyminen. (Kiviniemi 2001, 

78; Eskola 1998, 12.) 

 

Eläytymismenetelmä tarjoaa Eskolan (1998, 13–14) mukaan heuristisen työkalun tutkijan 

hitaan mielikuvituksen avuksi edesauttaen tutkijaa ymmärtämään kasvatus- ja 

ihmistieteidentutkimuksen ydintä. Kokemukset ja ideat ovat ihmisten kertomuksissa joten 

eläytymismenetelmä on hyvin luonnollinen tapa kerätä aineistoa. Menetelmä soveltuu 

käytännöllisten ja sosiaalisten tosiasioiden tuottamiseen. Eläytymismenetelmällä kerättyä 

aineistoa ja sen tuloksia voidaan hyödyntää hyvin käytännönläheisesti, koska vastaajat 

kirjoittavat omista kokemuksistaan, joita voidaan kutsua todellisiksi tarinoiksi. 

 

Oleellista eläytymismenetelmässä on kehyskertomuksen muuntelu eli variointi. Samasta 

peruskehyskertomuksesta on vähintään kaksi versiota, jotka poikkeavat jonkin keskeisen seikan 

suhteen – mutta vain ja ainoastaan yhden seikan suhteen. Eläytymismenetelmässä keskeistä on 

selvittää, mikä vastauksissa muuttuu, kun kehyskertomuksessa muutetaan tätä tiettyä keskeistä 

tekijää. Variointi erottaakin eläytymismenetelmän monista muista tiedonhankintamenetelmistä 

korostaen menetelmän erityistä luonnetta. (Kiviniemi 2001, 69–70; Eskola 1997, 6; Eskola & 

Suoranta 2005, 110–112.) 

 

Vaikka sanonta kehottaa elämään tässä hetkessä, on tärkeää huomioida tulevaisuus erilaisine 

mahdollisuuksineen ja uhkineen. Tämän hetken ratkaisuilla ja valinnoilla on mahdollista 

vaikuttaa urheilijan tulevaisuuteen. Eskolan (1997, 15) mukaan juuri eläytymismenetelmän 

avulla voidaan tutkia tulevaisuutta, koska vastaaja siirtyy tyypillisesti jonnekin tiettyyn 

tilanteeseen mielikuvitusta hyväksikäyttämällä. Tutkimuksen avulla nykyhetkestä pyritään 

saamaan mahdollisimman laaja-alainen ymmärrys. Tarkoituksena ei siis ole löytää 

tulevaisuutta koskevaa totuutta, vaan mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia vaihtoehtoja. 

Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, kun hankitaan tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista ja 

mahdollisuuksista. 
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5.5 Kehyskertomuksen laadinnasta 

 

Kehyskertomusten laadinnassa oleellista on varioida yhtä tekijää (Eskola & Suoranta 2005). 

Aineiston keräämisessä on käytetty kahta kehyskertomusta, joita varioitiin 

harjoittelumotivaation suhteen. Kehyskertomuksissa kannattaa keskittyä tutkimuksen kannalta 

kaikkein tärkeimpiin seikkoihin ja pyrkiä karsimaan pois kaikki epäolennainen. Yleensä 

käytetäänkin lyhyitä kehyskertomuksia, sillä pitkissä kehyskertomuksissa vaarana on 

vastaajien huomion kiinnittyminen erilaisiin vihjeisiin tarinassa, ja siten eri vastaajat saattavat 

kirjoittaa täysin eri asioista. Myös ulkoasu kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena: 

A4-paperiarkin yläosaan sisällytetään muutaman rivin mittainen kehyskertomus ja muuten 

paperiarkki on tyhjä, johon vastaajat voivat vapaasti kirjoittaa vastauksensa tarinana tai jos tämä 

tuntuu liian vaikealta, niin vaikka ranskalaisilla viivoilla lista mieleen tulevista asioista. 

Tarvittaessa tarinaa voi jatkaa paperin kääntöpuolelle. (Eskola & Suoranta 2005, 10–11.) 

 

Urheilijoiden harjoittelumotivaatiota selvittävät kehyskertomukset: 

Kehyskertomus 1 

Eläydy tilanteeseen, että olet urheilija.  Kuvitellaan, että eletään vuotta 2017. Panostat edelleen 

urheiluun täysipainoisesti. Harjoittelun määrää ja tehoa on lisätty. Mitkä seikat parantavat 

harjoittelumotivaatiotasi? 

  

Kehyskertomus 2 

Eläydy tilanteeseen, että olet urheilija. Kuvitellaan, että eletään vuotta 2017. Panostuksesi urheiluun 

ei ole enää nykyisellä tasolla. Harjoittelun määrä ja teho ovat vähentyneet. Mitkä seikat ovat 

johtaneet siihen, että motivaatiosi harjoitteluun on heikentynyt tai loppunut kokonaan? 
  

 

5.6 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Tässä tutkielmassa laadullista aineistoa käsitellään sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi 

on sopiva analyysimenetelmä kaikkiin laadullisiin aineistoihin. Sisällönanalyysilla voidaan 

analysoida erilaisia dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Aineisto pyritään saamaan 

mahdollisimman tiiviiseen ja selkeään muotoon sekä muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus yleisessä ja tiivistetyssä muodossa kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää 

informaatiota. Tavoitteena ovat selkeät ja luotettavat johtopäätökset tutkittavasta ilmiöstä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2004; 93, 105, 110; Tuomi & Sarajärvi 2011, 95–100, 103–107.) 



 

46 

 

Sisällönanalyysilla aineisto saadaan järjestettyä johtopäätösten tekoa varten, mutta pelkästään 

sen avulla ei johtopäätöksiä kuitenkaan voi tehdä. Sisällönanalyysin voidaan sen sijaan ajatella 

tuottavan raaka-aineita teoreettiseen pohdintaan, joka tapahtuu tutkijan järjellisen ajattelun 

keinoin. (Grönfors 1985, 161.) 

 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi on mahdollista tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti 

tai teorialähtöisesti (Eskola & Suoranta 2005). Tässä Eskolan esittämässä jaottelussa korostuu 

teorian suhde aineistoon. Tuomen ja Sarajärven (2004; 2011) mukaan aineistolähtöisessä eli 

induktiivisessa sisällönanalyysissa pyritään yhdistelemään aineistosta nousevia käsitteitä ja 

saamaan vastaus tutkimustehtävään. Siinä edetään aineiston yksityiskohdista yleistyksiin. 

Teoriaohjaava eli teoriasidonnainen sisällönanalyysi etenee pitkälti aineiston ehdoilla, mutta 

abstrahointivaiheessa aineisto pyritään liittämään teoreettisiin käsitteisiin. Aineiston analyysi 

voi tapahtua myös teorialähtöisesti, jolloin luokittelu perustuu aikaisempaan teoriaan tai 

käsitejärjestelmään. 

 

Aineistolähtöisessä analyysissä käytetään erilaisia käsitteitä. Analyysin alkuvaiheessa puhutaan 

aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä, ala- ylä- ja yhdistävien kategorioiden 

muodostamisesta. Seuraavaksi analyysiä syvennetään ja puhutaan aineiston kuvauksesta 

lukijalle, jolloin merkityskokonaisuuksia jäsennetään ja niitä esitetään ja tulkitaan. Tässä 

vaiheessa merkityskokonaisuuksien paikkaansa pitävyyttä ja suhteita toisiinsa arvioidaan eli 

tehdään synteesiä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 101.) 

 

Tässä tutkielmassa käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Menetelmällä saadaan aitoja, 

täysin urheilijoiden omia ajatuksia harjoittelumotivaatioon liittyvistä tekijöistä. Aineistosta voi 

nousta aina jotain uutta, viitekehyksestä puuttuvaa analyysin edetessä aineiston ehdoilla. 

Aineistolähtöisellä analyysilla voidaan siis tuottaa teoriaan jotain uutta. Aineistosta pyritään 

muodostamaan merkityksellisiä luokitteluja, ominaisuuksia ja ulottuvuuksia. Tavoitteena on 

löytää yleinen malli tai piirre, joka liittäisi aineiston eri osat toisiinsa tai joka edustaisi 

mahdollisimman hyvin kerätyn aineiston avainpiirteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 108–113; 

Grönfors 1985, 30–31.) Aineistolähtöisessä analyysissä aineistosta nousseita luokitteluja 

verrataan tutkimuksen viitekehykseen vasta lopullisen luokittelun ollessa valmis. Tässä 
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vaiheessa arvioidaan millä tavalla uusi luokittelu asettuu aikaisempaan teoriaan. (Tuomi & 

Sarajärvi 2011, 112–113.) 

 

Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään käsitteitä yhdistelemällä luomaan tutkimusaineistosta 

teoreettinen kokonaisuus, joka vastaa tutkimustehtävää. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta 

tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti eivätkä ne siten ole etukäteen 

sovittuja tai harkittuja. Analyysiyksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi lauseita tai sanoja. 

Aineistolähtöisessä analyysissa aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla 

mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysi etenee 

täysin aineistolähtöisenä. Aineistolähtöinen analyysi perustuukin tulkintaan ja päättelyyn, jossa 

empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi ja Sarajärvi 2004; 97, 115; Tuomi & Sarajärvi 2011, 109, 112–113.) 

 

Aineiston ehdoilla etenevä sisällönanalyysi voidaan nähdä kolmivaiheisena prosessina: 

Analyysi etenee aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä aineiston ryhmittelyyn eli 

klusterointiin. Viimeisessä, aineiston käsitteellistämis- eli abstrahointivaiheessa pyritään 

muodostamaan teoreettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110–111; Tuomi & Sarajärvi 

2011, 108–113.) 

 

Ennen varsinaisen analyysin aloittamista täytyy päättää analyysiyksikkö, joka on yleensä 

yksittäinen sana tai lause. Joskus käytetään myös lauseen osaa tai usean lauseen 

ajatuskokonaisuutta. Aineiston laatu ja tutkimustehtävä ohjaavat analyysiyksikön valintaa. 

Ensisilmäyksen ja tutustumisen jälkeen aineisto litteroidaan ja aineistoon perehdytään 

tarkemmin. Redusointivaiheessa tutkimuskysymyksiin liittyvät ilmaukset etsitään ja 

alleviivataan. Tavoitteena on löytää aineistosta kaikki tutkimuskysymyksiin liittyvät asiat. 

Tutkija voi jättää muut asiat huomiotta. Tutkimustehtävä ohjaa prosessia ja se määrää 

tiivistetäänkö aineistosta nousutta tietoa vai pilkotaanko sitä osiin koodimerkinnöillä. Aineistoa 

täytyy lukea objektiivisesti, jotta omat tulkinnat eivät tässä vaiheessa rajaa aineiston dataa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2011, 108–113.) 

 

Alleviivatut ilmaukset pelkistetään ja ne listataan allekkain. Klusterointivaiheessa ilmauksista 

pyritään löytämään samankaltaisuuksia ja yhdistämään ensin samanlaiset ilmaukset ja 
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muodostetaan samankaltaisista pelkistetyistä ilmauksista omia luokkia. Luokitteluyksiköksi 

voidaan valita esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Klusteroinnissa 

aineistoa tiivistetään yksittäisistä tekijöistä muodostuviin yleisempiin käsitteisiin. Muodostuva 

luokittelu luo pohjaa myöhemmin tehtävälle syvemmälle analyysille. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 

108–113.) Luokittelu voi olla moniportainen ja joltain osin portaita voi olla enemmän kuin 

toiselta osin riippuen aineistosta nousevista tekijöistä. Luokittelun ei myöskään tarvitse olla 

poissulkeva vaan tietty pelkistetty ilmaisu voi löytää paikkansa useammasta luokasta.  (Schreier 

2012.) 

 

Abstrahointivaiheessa aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja 

muodostetaan tämän tiedon perusteella teoreettisia käsitteitä. Sisällönanalyysin 

klusterointivaihe on jo osin tätä abstrahointivaihetta. Luokittelujen yhdistelyä jatketaan niin 

kauan kuin se on aineiston puolesta mahdollista. Tällä menettelyllä saadaan vastauksia 

tutkimustehtävään. Tutkijan pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan 

koko analyysiprosessin ajan. Lopuksi esitellään aineistosta muodostunut käsitejärjestelmän 

luokittelu ja pyritään ymmärtämään mitä asiat merkitsevät tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 108–113.) 
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6 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

Aineisto tähän tutkielmaan on kerätty marraskuussa 2013 Johdatus liikuntapedagogiikkaan -

kurssin luennolla, jossa tähän tehtävään vastaaminen määriteltiin yhdeksi kurssin 

luentotehtäväksi. Tutkielma toteutettiin lukuvuoden 2013–2014 aikana. 

 

 

6.1 Kohderyhmä 
 

Hyvässä eläytymismenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa kohderyhmä valitaan huolella, jotta 

saadaan laadukkaita vastauksia tutkittavasta aiheesta. Tätä harkinnanvaraista, laadukasta 

kohdejoukkoa pyritään analysoimaan objektiivisesti ja perusteellisesti. (Eskola & Suoranta 

2005, 61.) Tässä tutkielmassa kohderyhmäksi valittiin liikunnan ammattilaisiksi opiskelevia 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Johdatus liikuntapedagogiikkaan -

kurssilta.  

 

Vastaajia oli yhteensä 46, joista 30 naista ja 16 miestä. Iältään he ovat noin 19–30-vuotiaita. 

Heistä 45 harrastaa tai on harrastanut jotain lajia vähintään piiritasolla ja heistä lähes kaikki 

urheilevat edelleen aktiivisesti. Piiritasolla vastaajista urheilee 9, kansallisen tasolla 28 ja 

kansainvälisellä tasolla 9. Tutkimuskysymyksen kannalta on olennaista, että vastaajat ovat 

urheilijoita, jotta saadaan vastauksia urheilijoiden omasta näkökulmasta. Vastaajien 

harrastamat lajit ovat: yleisurheilusta pikajuoksu, hyppylajit ja 400 m juoksu, kestävyysjuoksu, 

suunnistus, maastohiihto, tanssi, uinti, judo, kilpapurjehdus, golf, telinevoimistelu, rytminen 

voimistelu, joukkuevoimistelu, teamgym, cheerleading, jalkapallo, futsal, jääkiekko, salibandy, 

pesäpallo, lentopallo ja sulkapallo. Kaikki vastaajista kirjoittivat tarinan sekä 

harjoittelumotivaatiota vahvistavista että heikentävistä tekijöistä.  

 

 

6.2 Aineiston keruu eläytymismenetelmällä 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keräämisessä korostuvat harkinnanvaraiset näytteet sekä 

teoreettiset ja tarkoituksenmukaiset poiminnat. Lisäksi eläytymismenetelmän 

kehyskertomusten toimivuus on hyvä tarkistaa esitestauksella. (Eskola & Suoranta 2005, 16–
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18.) Tässä tutkielmassa uutta esitestausta ei suoritettu, sillä vastaavaa kehyskertomusta 

käytettiin aikaisemmassa tutkielmassani (Harju & Peltoniemi 2008), jossa selvitettiin 

harjoittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä urheilulukiolaisilta. Tällöin esitestaus suoritettiin 

kahdelle liikuntaa harrastavalle nuorelle. Esitestauksella varmistettiin, että kehyskertomukset 

ovat ymmärrettäviä ja tuottavat vastauksia tutkimuskysymyksiin. Esitestiin osallistuvilta 

kysyttiin myös kehyskertomuksen ymmärrettävyydestä. Esitestauksen tarinat tuottivat 

vastauksia tutkimuskysymyksiin ja kehyskertomukset ymmärrettiin tarkoituksenmukaisesti. 

Varsinainen aineisto Harjun ja Peltoniemen (2008) tutkielmaan kerättiin syksyllä 2007, jolloin 

55 urheilijaa kirjoitti tarinan joko harjoittelumotivaatiota vahvistavista tai heikentävistä 

tekijöistä. 

 

Aineisto kerättiin 21.11.2013 Johdatus liikuntapedagogiikkaan -kurssin luennolla. 

Vastaaminen määriteltiin luentotehtäväksi. Aineiston keräsi kurssin vetäjänä toiminut 

Liikuntatieteiden professori. Opiskelijat saivat ohjeistuksen kirjoittaa mielikuvitukseen 

pohjautuvan tarinan mahdollisesti tapahtuvista asioista tulevaisuudessa. Opiskelijoilta kysyttiin 

vastauspaperilla nimi, sukupuoli, taso, laji sekä lähitulevaisuuden tavoitteet. Kurssin opettaja 

poisti aineistosta nimet merkattuaan tehtävän opiskelijoiden kohdalta suoritetuksi ja toimitti 

aineiston minulle myöhemmin. Vierailin seuraavalla viikolla 28.11.2013 luennolla kysymässä 

tutkimuslupaa aineistolle ja kerroin mihin aineistoa käytetään. 

 

 

6.3 Oman aineiston analysointi sisällönanalyysillä 

 

Aineiston analysointi laadullisessa tutkimuksessa on useimmiten aineiston keruuta 

huomattavasti vaivalloisempaa. Erityisesti eläytymismenetelmällä nopeasti ja helposti kerätty 

aineisto voi osoittautua hyvin työlääksi analysoida. (Eskola & Suoranta 2005.) 

Eläytymismenetelmällä kerättyä aineistoa on mahdollista analysoida samalla tavalla 

sisällönanalyysilla, kuin kaikkea muutakin laadullista aineistoa (Kiviniemi 2001, 83). 

Analysointivaiheessa tulee muistaa varioinnin oleellinen merkitys: millä tavalla vastaukset 

muuttuvat, kun kehyskertomuksessa muutetaan yhtä seikkaa? 

 

Tässä urheilijoiden harjoittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä kuvaavassa tutkielmassa 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi eteni yleisesti käytössä olevien ohjeistusten mukaisesti 
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Schreierin (2012) sekä Tuomen ja Sarajärven (2004; 2011) esittämien vaiheiden mukaisesti. 

Aineiston analysointi alkoi siten, että luin liikuntapedagogiikan opiskelijoiden kirjoittamia 

tarinoita kahden päivän ajan muodostaen samalla ensivaikutelman aineistosta. Tämän jälkeen 

litteroin tarinat siten, että kehyskertomus 1 ja kehyskertomus 2 jaettiin omiksi 

kokonaisuuksiksi. Seuraavaksi luin tarinoita tarkemmin läpi ja perehdyin niiden sisältöön ja 

pyrin tunnistamaan tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellisiä asioita, mikä on 

sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe. (Shreier 2012; Tuomi & Sarajärvi 2011.) 

 

Toisessa vaiheessa eli aineiston pelkistämis- eli redusointivaiheessa analysoitava informaatio 

pelkistetään siten, että alkuperäisistä ilmauksista karsitaan epäolennainen pois ja olennainen 

tiivistetään pelkistetyiksi ilmauksiksi (Schreier 2012; Tuomi & Sarajärvi 2011, 108–112). Etsin 

tarinoista ilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin: mitkä seikat vahvistavat 

harjoittelumotivaatiota? Alleviivasin tällaiset ilmaukset ja pelkistin nämä tutkimuksen 

kannalta olennaiset alkuperäisilmaukset. Pyrin saamaan aineistosta mukaan kaiken tutkittavilta 

saadun tiedon liittyen harjoittelumotivaatioon.  Schreierin (2012) mukaan tutkimuskysymys 

tarkentaa näkökulmaa sisällönanalyysiä käytettäessä, eikä aineistosta pyritä holistiseen 

näkökulmaan eli sitä mikä ei liity tutkimuskysymykseen ei tarvitse huomioida. Tarkoituksena 

on etsiä tutkimuskysymykseen vastaavia asioita ja tutkia niiden merkityksiä.  

 

Analyysiyksikköinä käytin lauseita. Yhtään lausetta ei tarvinnut jättää pelkistämättä, sillä 

kaikki liittyivät tutkimuskysymykseen. Haastavan analyysista teki se, että osa tutkittavista ei 

kirjoittanut kokonaisilla lauseilla vaan käytti asiasanalistaa. Tällainen aineisto on toisaalta 

helppo pelkistää, mutta yksittäiset sanat jättävät paljon tulkinnan varaa. Vaikka tutkittava ei 

käyttäisi kokonaisia lauseita, se ei Eskolan (1998) mukaan ole ongelma. Ranskalaisilla viivoilla 

kirjoitettua aineistoa voi analysoida samalla tavalla. Pyrin tulkitsemaan näitä sanoja 

objektiivisesti ja asianmukaisesti sekä laaja-alaisesti. Yhdestä lauseesta saattoi syntyä 

useampiakin pelkistettyjä ilmauksia, kuten taulukoista 1 ja 2 ilmenee.  
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TAULUKKO 3. Vahvistavat tekijät. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

ALKUPERÄISILMAISU PELKISTETTY ILMAISU 

”Harjoittelumotivaatiotani parantaa se, 

että minulla on selkeät tavoitteet, joita kohti 

treenaan.” 

 

selkeät tavoitteet 

”Myös se, että minulla on kehittymisestäni 

kiinnostunut innostava valmentaja, joka 

huomioi minut yksilönä, lisää 

motivaatiotani.” 

kehittymisestäni kiinnostunut valmentaja 

innostava valmentaja 

”Myös motivoituneet ja innostuneet 

joukkuetoverit sekä valmentajat, joilla on 

samanlainen visio & tavoite tulevaisuuteen 

motivoivat ympärillä.” 

 

motivoituneet joukkuetoverit 

valmentajan motivaatio 

joukkuetovereiden samanlainen tavoite & visio 

tulevaisuuteen 

valmentajien samanlainen tavoite & visio 

tulevaisuuteen 

 

TAULUKKO 4. Heikentävät tekijät. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

ALKUPERÄISILMAISU PELKISTETTY ILMAISU 

”Muut asiat ovat alkaneet viemään 

enemmän aikaa (työ, perhe-elämä), eikä 

täysipainoiselle urheilulle ole enää jäänyt 

aikaa.” 

työ vie aikaa  

perhe-elämä vie aikaa  

ei aikaa täysipainoiselle urheilulle 

”Harjoittelu ei vain maistu niin paljon kuin 

ennen.” 

”Urheilu ei tunnu enää mukavalta vaan 

väkinäiseltä ja pakolliselta.” 

harjoittelu ei maistu 

harjoittelu ei tunnu mukavalta 

harjoittelu tuntuu väkinäiseltä 

harjoittelu tuntuu pakolliselta 

 

Kolmannessa vaiheessa eli aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta muodostetut 

pelkistetyt ilmaukset käydään läpi tarkasti, ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä ja muodostetaan luokituksia. (Schreier 2012; Tuomi & 

Sarajärvi 2011, 110–111). Tässä vaiheessa pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan alaluokkia. 

Aineiston laajuuden vuoksi lähdin muodostamaan alaluokkia pelkistetyistä ilmauksista, kun 

olin silmäillyt noin puolet pelkistyksistä. Aineistosta nousevat ilmaukset ja niiden 

esiintymistiheys alkoivat hahmottua tässä vaiheessa. Seuraava esimerkki kuvaa pelkistettyjen 

ilmausten ryhmittelyä ja alaluokkien muodostumista (taulukko 5). Vahvistavista tekijöistä 

muodostui 9 pääluokkaa, 43 yläluokkaa ja 165 alaluokkaa. 
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TAULUKKO 5. Vahvistavat tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä alaluokiksi. 

PELKISTETTY ILMAISU ALALUOKKA 

samantasoinen harjoitusryhmä  

joukkueen yhtenäinen taitotaso 

samantasoinen tai parempi harjoituskaveri 

hyvät harjoitusparit 

 

yhtenäinen taitotaso 

hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

valmentaja kiinnostunut pelaaja–

valmentaja -suhteesta 

hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

 

TAULUKKO 6. Heikentävät tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä alaluokiksi. 

PELKISTETTY ILMAISU ALALUOKKA 

työ vie aikaa  

perhe-elämä vie aikaa 

opiskelu vie aikaa  

muut harrastukset vievät aikaa 

ystävät vievät aikaa 

muut velvollisuudet 

ei aikaa täysipainoiselle urheilulle 

 

 

muut asiat vievät aikaa 

harjoittelu ei maistu 

harjoittelu ei tunnu mukavalta 

harjoittelu tuntuu väkinäiseltä 

harjoittelu tuntuu pakolliselta 

 

 

harjoittelu ei maistu 

 

Aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen tarkoittaa tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon 

erottamista, minkä pohjalta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Tässä analyysivaiheessa 

edetään alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin 

sekä johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 111–112.) Seuraavassa sisällönanalyysin 

vaiheessa pyrin yhdistelemään alaluokkia ja muodostamaan niiden pohjalta yläluokkia. 
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TAULUKKO 7. Vahvistavat tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä yläluokiksi. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

hyvä joukkue/seura/harjoitusryhmä 

joukkueen parantunut harjoituskulttuuri 

kehittymisen mahdollistava treeniporukka 

yhtenäinen taitotaso 

joukkueen selkeä roolitus 

seuran vaihto 

joukkueen yhtenäinen panostus 

harjoituskavereiden panostus 

tavoitteellinen ympäristö 

 

 

Sopiva harjoitusryhmä 

hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

toimiva yhteistyö valmentajan kanssa 

kehittymisestäni kiinnostunut valmentaja 

minut hyvin tunteva valmentaja 

valmentajan tuki ja kannustus 

valmentajan palaute 

mielipiteeni huomioiva valmentaja 

vastuuta antava valmentaja 

valmentajan vaihto 

 

 

Hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

 

TAULUKKO 8. Heikentävät tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä yläluokiksi. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

muut asiat vievät aikaa 

kiireinen elämä 

opiskelun ja työn vaativuus 

 

Ei aikaa harjoitteluun 

 

harjoittelu ei maistu 

harjoittelu tuntuu väkinäiseltä 

harjoittelu tuntuu pakolliselta 

liikunnan ilon/nautinnon katoaminen 

ei saa nautintoa lajista enää 

heikentynyt intohimo 

urheilu vaatii enemmän kuin antaa 

kyllästyminen 

virikkeiden puuttuminen 

 

 

 

 

Harjoittelusta ei saa tarpeeksi nautintoa 

 

 

Viimeisessä luokittelun vaiheessa yhdistelin yläluokkia pääluokiksi.  Aineistossa usein 

esiintyvistä ilmauksista muodostuneista alaluokista yhdistin yläluokkia, joista taas pääluokkia. 

Luokittelusta muodostui pääosin neliportainen: pelkistetty ilmaisu, alaluokka, yläluokka ja 

pääluokka. Tuomen ja Sarajärven (2011) mukaan aineisto määrää luokittelun tason, eikä sitä 

voi ennalta määrätä. Myös osalla pelkistyksistä on useampi merkitys, joten ne voivat löytää 

paikkansa useammasta alaluokasta. Samannimisiä alaluokkia ei kannata sijoittaa useamman 
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yläluokan alle, koska luokittelussa pyritään kuitenkin muodostamaan uusia käsitteellisiä 

luokituksia. Analysointivaiheessa luokituksien suhteita toisiinsa tulee kuitenkin vertailla ja 

esittää perusteluja luokituksien muodostumiselle. Sama pelkistys voi siis löytyä useammasta 

alaluokasta, yläluokasta tai pääluokasta. Luokittelusta muodostui lopulta useamman työvaiheen 

jälkeen looginen aineiston näköinen jäsennys tutkittavien ajatuksista. Pääluokat ovat toisistaan 

erillisiä kokonaisuuksia, ja ne muodostuivat luokittelun edetessä yläluokkia yhdistelemällä. 

Pyrin siihen, että kaikkien luokkien nimissä alaluokista pääluokkiin näkyy tutkittavien 

käyttämä kieli. Näin siis pääluokat eli lopulliset aineistolähtöisen analyysin käsitteet ovat tulleet 

suoraan tutkittavien suusta. Aineistolähtöisen analyysin rikkaus onkin se, että luokittelusta 

muodostuu aineiston näköinen ja on mahdollista luoda jotain uutta. 

 

TAULUKKO 9. Vahvistavat tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä pääluokiksi. 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Itselle sopiva harjoitusryhmä 

Harjoituskaverit 

Yhteishenki 

Positiivinen harjoitteluilmapiiri 

 

HARJOITTELUYHTEISÖ 

 

Valmentajan ammattitaito ja asiantuntemus 

omistautunut ja itseään kehittävä valmentaja 

Hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

 

VALMENNUS 

 

 

 

TAULUKKO 10. Heikentävät tekijät. Esimerkki aineiston ryhmittelystä pääluokiksi. 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Elämäntilanne 

Muut asiat urheilua tärkeämpiä 

Ei aikaa muuhun elämään 

Ei aikaa harjoitteluun 

Läheisten ihmisten puutteellinen tuki 

Heikko taloudellinen tilanne 

 

 

URHEILUN ULKOPUOLINEN ELÄMÄ 

Harjoittelusta ei saa tarpeeksi nautintoa 

Ei onnistumisen kokemuksia 

Heikentynyt itseluottamus 

Henkinen väsymys 

Vaikuttamisen tunteen puute 

Positiivisen palautteen puute 

Kiinnostus muihin lajeihin 

 

 

 

 

 

OMA HENKINEN TILA JA -YMPÄRISTÖ 
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Käytin aineistonanalyysissa kvantifiointia apuna muodostettaessa alaluokkia pelkistettyjen 

ilmausten pohjalta. Kun aineistosta nousi esiin paljon samankaltaisia ilmauksia, yhdistin niitä 

alaluokiksi tutkittavilta lähtöisin olevilla nimityksillä. Pidin kirjaa kuinka paljon tietyn tyylisiä 

ilmauksia esiintyi. Tämä auttoi minua pitämään koko ajan tiedossa sen, mitkä asiat tulivat 

aineistossa usein esille eli toisin sanoen tiesin koko analyysin ajan mitkä asiat tulevat olemaan 

luokittelussa avainsanoja. Näin alaluokat muodostuivat aineistossa usein esiintyvien termien 

pohjalta. Osin tämä näkyy myös ylä- ja pääluokissa. 

 

Otin alaluokkien muodostuksen jälkeen etäisyyttä pelkistyksiin ja jätin ne sivuun, jolloin 

hahmotin kokonaisuuden paremmin. Tein sekä vahvistavien että heikentävien tekijöiden 

luokittelun kahteen kertaan ja tarkensin luokittelua vielä lopuksi viikon tauon jälkeen. Tuomen 

& Sarajärven (2011) mukaan analyysi syvenee ja tulee laadukkaammaksi mikäli sen tekee 

useaan kertaan tai analyysin tekee kaksi eri tutkijaa. Toisen kerran luokittelun ollessa valmis 

otin siihen etäisyyttä, jonka jälkeen aluksi tarkensin alaluokkien nimityksiä pelkistysten 

pohjalta ja yhdistelin alaluokkia toisiinsa. Yhdistin luokitteluja lisää ala- ja yläluokkien osalta, 

muutin hieman pääluokkien nimityksiä ja siirsin osan yläluokista toisen pääluokan alle. 

Lopputuloksena luokittelu on osin kvantifiointiin perustuva harkittu aineistolähtöinen 

kokonaisuus. 

 

Laadullista aineistoa voidaan tarkastella myös määrällisesti menetelmällisen 

triangulaatioperiaatteen mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2011). Kvantifioinnin tarkoituksena on 

tutkia sanojen tai tietyn sisällön ilmenemismäärää tai tiheyttä tekstissä. Tällöin lasketaan, 

kuinka monta kertaa sama asia esiintyy aineistossa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee saman 

asian. (Hsieh & Shannon 2005; Kiviniemi 2001; Tuomi & Sarajärvi 2004, 107, 117; Tuomi & 

Sarajärvi 2011, 120). Tässä tutkielmassa aineistoa kvantifioidaan muodostuneiden pääluokkien 

osalta. Prosentit kertovat, kuinka moni urheilija kirjoitti aineessaan tiettyyn pääluokkaan 

kuuluvasta tekijästä. 
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7 HARJOITTELUMOTIVAATIOTA VAHVISTAVAT TEKIJÄT   

  

Tässä luvussa palataan takaisin alkuperäiseen aineistoon; urheilijoiden ajatuksiin ja heistä 

itsestä lähteviin motivaation lähteisiin. Urheilijoiden ajatuksia pyritään ymmärtämään ja 

pohtimaan niiden suhteita toisiinsa. Luokittelua peilataan tutkielman viitekehykseen ja 

muodostuneille luokille yritetään löytää paikkansa liikuntamotivaatio- ja liikunnan 

merkitysrakenneteorioista. Näkökulma ulottuu myös urheilumaailman laaja-alaisempaan 

tarkasteluun. Urheilijoiden elämänvalinnat huippu-urheilun ja muun sosiaalisen elämän välillä 

sekä niiden yhteensovittaminen nousevat tärkeiksi tekijöiksi.  

 

Tutkielman aineistona olevat opiskelijat urheilevat piiritasolla, kansallisella tai kansainvälisellä 

tasolla. Riippuen lajista ja tasosta urheilijat harjoittelevat omaksi ilokseen elämäntapana tai 

panostavat urheiluun täysipainoisesti. Taustakyselyn perusteella urheilu on hyvin iso osa 

tutkimusjoukon urheilijoiden elämää ja suurella osalla elämän keskiössä. Urheilun maailman 

sisäiset ja ulkopuoliset asiat voidaan jaotella urheilua edistäviin tai haittaaviin tekijöihin. 

Harjoittelua vahvistavat ja heikentävät tekijät pohjautuvat yksilön omaan kokemus- ja 

arvomaailmaan, oman lajin instituutioon sekä siihen, miten nuori kokee sosiaalistuneensa 

urheilun instituutioon. Myös ulkopuolisella arvostuksella on vaikutusta 

harjoittelumotivaatioon. 

  

Tulokset sekä niiden tulkinta ja perustelut on jäsennetty muodostuneiden luokkien mukaan. 

Luokkia havainnollistetaan urheilijoiden suorilla lainauksilla, jotta lukija voi tehdä omaa 

tulkintaansa luokittelun paikkaansa pitävyydestä ja ymmärtää paremmin urheilijoiden 

ajatuksia. Vastaajien sukupuoli (M = mies, N = nainen), taso ja laji on laitettu lainauksen 

perään, jotta lukijalla on helpompi tehdä omia tulkintoja. Pääanalyysissa aineistoa käsiteltiin 

ilman vastaajien antamia taustatietoja lajista, sukupuolesta tai tasosta. Luvun lopussa aineistoa 

käsitellään kvantitatiivisesti, jossa vastausten jakauma erotellaan pääluokittain sukupuolen, 

tason ja joukkue- ja yksilöurheilijoiden mukaan. 
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Vahvistavien tekijöiden aineistosta muodostui lopulta 43 yläluokkaa, jotka jaotellaan 

yhdeksään pääluokkaan. Luokittelua avataan ja perustellaan miksi luokittelusta muodostui juuri 

sellainen kuin se on. Luvun lopussa vahvistavia tekijöitä käsitellään yhteenvetona.  

TAULUKKO 11. Harjoittelumotivaatiota vahvistavien tekijöiden pää- ja yläluokat. 

PÄÄLUOKKA YLÄLUOKAT 

1 TAVOITTEELLISUUS 52 % yksilön tavoitteet, joukkueen tavoitteet, uudet haasteet 

2 HARJOITTELUN TOTEUTUS 

57 % 

 

tavoitteellinen harjoittelu, asteittain vaikeutuva harjoittelu, 

toimiva treeniohjelma, monipuolinen käytännön harjoittelu, 

oikealta tuntuvat harjoitusmenetelmät, aikaisempi 

harjoittelupanostus, hyvät ulkoiset harjoitteluolosuhteet 

3 ITSENSÄ KEHITTÄMINEN  

78 % 

 

halu kehittyä, suorituskyvyn ylläpitäminen, tuloskehitys, 

progressiivinen kehitys, fyysinen kehitys, taitojen kehitys, 

kehityksen seuraaminen 

4 MENESTYS JA 

KILPAILEMINEN 63 % 

 

menestymisen mahdollisuus, henkilökohtainen menestys, 

joukkueen menestys, menestys joukkueen sisällä, maine ja 

näkyvyys, palkkiot, kilpaileminen 

5 VALMENNUS 63 % valmentajan ammattitaito ja asiantuntemus, omistautunut ja 

itseään kehittävä valmentaja, hyvä urheilija–valmentaja -

suhde 

6 HARJOITTELUYHTEISÖ 74 % sopiva harjoitusryhmä, harjoituskaverit, yhteishenki ja 

harjoitusilmapiiri, harjoituskavereiden tuki 

7 URHEILUN VIEHÄTYS 48 % harjoittelusta nauttiminen, itsensä toteuttaminen, lajin 

viehätys, urheilukirjat ja -videot, onnistumisen kokemukset, 

henkinen vahvuus  

8 TERVEYS 15 % oman terveyden huolto, hyvät terveydenhuollon puitteet 

9 URHEILUN ULKOINEN 

ELÄMÄ 57 % 

harjoittelun mahdollistava aikataulutus, harjoittelua tukeva 

elämäntilanne, urheilun ulkoinen ilmapiiri, harjoittelun 

mahdollistava taloudellinen tilanne 

 
 

7.1 Tavoitteellisuus 

 

Tavoitteellisuus nousi aineistosta selkeästi omaksi pääluokakseen. Motivoituneen toiminnan 

taustalla on aina tavoitteita ja päämääriä. (Deci & Ryan 1985.) Urheilijoiden vastauksissa 

tavoitteellisuus on lähinnä harjoittelun pääluokkaa. Tavoitteellisuuden alle muodostuivat 

omiksi yläluokikseen yksilön tavoitteet, joukkueen tavoitteet ja uudet haasteet. Yksilön 

tavoitteet vaihtelevat jonkin verran tason mukaan. Yksilön tavoitteisiin muodostuivat 

alaluokaksi tavoitteiden saavuttaminen, jo saavutetut tavoitteet, selkeät tavoitteet, väli-, kunto-, 

tulos- ja menestystavoitteet. Menestystavoitteet tulivat esiin lähinnä kansainväliseltä ja 

kansalliselta tasolta. 
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”huipputulosten tavoittelu” (M5, kansainvälinen, 400m juoksu) 

 

Selkeät tavoitteet tulevaisuuden tekemiseen motivoivat urheilijaa panostamaan yhtä enemmän. 

Välitavoitteet, kuntotavoitteet ja tulostavoitteet ovat vielä saavuttamattomia tavoitteita joita 

kohti pyritään. Urheilun perusluonteeseen kuuluu tavoitteellisuus ja se näkyy vastauksissa. 

 

"Jokin tietty tavoite, johon harjoittelullani tähtään. Tavoitteellisuus harjoittelussa..." (N5, piiri, 

jalkapallo) 

”Harjoittelumotivaatiotani parantaa se, että minulla on selkeät tavoitteet, joita kohti treenaan.” 

(N1, piiri, yleisurheilu) 

 

Tavoitteellisuus löytää motivaatioteorioiden maailmassa paikkansa yksilökeskeisestä 

näkökulmasta, jonka mukaan yksilö motivoituu piirteidensä, tarpeidensa ja tavoitteidensa 

pohjalta (Hagger & Chatzisarantis 2007; Weinberg & Gould 2010). Tavoitemotivoitunut 

urheilija keskittyy vahvuuksiinsa ja pyrkii määrätietoisesti kohti tavoitteitaan myönteisellä 

ajatusenergialla. Tutkimuksen mukaan menestyneet urheilijat ovat monesti 

tavoitemotivoituneita. (Lampikoski ja Miettinen 1999, 26–27.) 

 

”Myös selkeät tavoitteet joko kilpailut tai jokin kunnon mittari jota kohti edetään 

systemaattisesti.” (N22, piiri, salibandy) 

"...välitavoitteiden asettaminen..." (N26, kansallinen, kestävyysjuoksu.) 

 

Lisäksi jo aikaisemmin saavutetut tavoitteet motivoivat urheilijaa. Jo saavutettujen tavoitteiden 

alaluokka liittyy läheisesti kehityksen pääluokkaan. Silloin urheilija tietää saavuttaneensa 

jotain. Urheilija tietää silloin paikkansa urheilun maailmassa, kilpailun kentällä. Salmelan 

(2006, 48–49) mukaan yksilön tavoitteiden ja niiden saavuttamisen suhde kuvaa itsearvostusta, 

joka muodostuu koetusta pätevyydestä ja koetusta tärkeydestä. Urheilija saa saavutetuista 

tavoitteista pätevyyden kokemuksia ja motivaatio vahvistuu (Deci & Ryan 2000; Nicholls 

1989).  

 

"Tulokselliset tavoitteet saavutettu." (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

”Tärkeimpänä nostan esille tavoitteiden saavuttamisen.” (M14, kansallinen, jääkiekko) 

"Henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen." (M9, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

 

Saavutetut tavoitteet liittyvät tässä aineistossa myös itsensä kehittämisen tavoitteisiin, jolloin 

urheilija saavuttaa itselleen asettamia taito-, voima- tai kuntotavoitteita. Joukkueen tavoitteet 
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tulivat aineistossa esille erityisesti joukkuelajien harrastajilta. Motivaation kannalta näyttäisi 

olevan tärkeää, että joukkueella on selkeä yhteinen tavoite tai tavoitteita.  Tämän yläluokan 

ilmauksilla on paljon yhteistä Harjoitteluyhteisön pääluokkaan, johon muodostui olennaisesti 

joukkueen tavoitteisiin liittyviä ilmauksia joukkuetovereiden yksilötason tavoitteellisuuden 

yhtenäisyydestä. Alaluokkia ovat joukkueen yhteinen tavoite, joukkueen menestystavoitteet 

sekä tavoitteellinen ympäristö. Tavoitteellisuuden pääluokan alle joukkueen tavoitteiksi 

rajautuivat ne ilmaukset, missä puhuttiin harjoitteluyhteisöstä tavoitteellisuuden kannalta. 

 

"Joukkueessa täytyy olla...yhteinen tavoite, jotta harjoittelumotivaatio säilyy. Jos joukkueessa 

kaikki eivät toimi suhteessa samaan päämäärään, motivaatio kärsii." (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 

"Joukkueen...samat yhteiset tavoitteet" (N7, kansallinen, telinevoimistelu) 

"Joukkuekavereiden ja valmentajien...tavoitteellisuus merkittävässä asemassa." (N18, 

kansainvälinen, rytminen voimistelu) 

 

Joukkueen tavoitteiden alle liittyvät ilmaukset joukkueen yhteisistä tavoitteista. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi palloilussa pelitavan kehittämiseen tai menestykseen liittyvät tavoitteet. 

Joukkueen tavoitteena voi olla myös joukkuehengen kohottaminen. Joukkueen 

menestystavoitteet muodostuivat omaksi alaluokakseen. Voidaan ajatella, että yksilö jaksaa 

panostaa omaan kehitykseensä paremmin kun joukkueella on selkeä menestystavoite. Myös 

tavoitteellisen ympäristön alaluokka liittyy olennaisesti harjoitteluyhteisön pääluokkaan, mutta 

erottuu erilleen tavoitteellisuuden vuoksi.  

 

"Tavoitteellinen ympäristö. Sellainen joukkue, jolla on menestystavoitteita." (M4, piiri, 

jalkapallo) 

 

Urheilijoiden ympärillä olevien joukkuekavereiden tavoitteellisuuden voidaan ajatella lisää 

urheilijan omaa motivaatiota ja vaatimustasoa itseltään. Tähän alaluokkaan liittyy myös 

valmentajan ja joukkueen parissa työskentelevien luoma ilmapiiri tavoitteellisuuteen.  

 

"Motivoituneet ja innostavat...valmentajat, joilla on samanlainen visio & tavoite tulevaisuuteen 

motivoivat ympärillä." (N5, piiri, jalkapallo) 

 

Urheilija tarvitsee motivaation ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi uusia haasteita. Uudet 

haasteet -yläluokka muodostui uusista ajatuksista harjoitteluun, uusista haasteista sekä vastuun 

lisääntymisestä joukkueessa.  

"Uudet haasteet esimerkiksi pelipaikan vaihto ulkokentällä." (N15, kansallinen, pesäpallo) 



 

61 

 

Radikaalimpi tavoitteiden asettelu on uusien haasteiden asettamista ja uusien ajatusten mukaan 

tavoitteiden muokkaamista. Urheilija voi hakea uutta potkua esimerkiksi muilta lajin 

harrastajilta, usein menestyneiltä urheilijoilta ja asettaa uusia tavoitteita uusien ajatusten 

mukaan. Myös vastuun lisääntyminen joukkueessa tuo uusia haasteita ja pätevyyden 

kokemuksia. Lisääntynyt vastuu voi saada urheilijan vaatimaan itseltään enemmän ja 

motivoitumaan harjoitteluun paremmin. 

 

Tavoitteellisuuden pääluokka liittyy vahvasti itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 1985) 

mukaiseen sisäiseen motivaatioon, jolloin toimintaa ohjaavat itse asetetut tiedolliset tai 

suoritustavoitteet. 

 
 

7.2 Harjoittelun toteutus 

 

Urheilijan arkeen eli harjoitteluun liittyvät ilmaukset muodostivat oman, harjoittelun 

toteutuksen pääluokan. Harjoittelu liittyy selkeästi kaikkiin muihin nousseisiin pääluokkiin, 

sillä harjoittelu on urheilijan tärkeintä päivittäistä työtä. Pääluokka muodostui tavoitteellisen 

harjoittelun, asteittain vaikeutuvan harjoittelun, toimivan treeniohjelman, monipuolisen 

käytännön harjoittelun, oikealta tuntuvien harjoitusmenetelmien, aikaisemman 

harjoittelupanostuksen ja hyvien ulkoisten harjoitteluolosuhteiden yläluokista.  

 

Motivoiva harjoittelu perustuu asetettuihin tavoitteisiin urheilun maailmassa. Ilman tavoitteita 

tapahtuva harjoittelu, vaikka laadukkaasti toteutettuna, ei ole pitemmän päälle yhtä motivoivaa 

kuin selkeisiin tavoitteisiin perustuva harjoittelu. Tavoitteiden mukaan etenevä harjoittelu pitää 

toiminnan säännöllisenä sekä harjoittelun ja kehittymisen välillä huomataan yhteys 

selkeämmin. Tämän yhteyden huomaaminen lisää aineiston perusteella urheilijoiden 

motivaatiota. Tavoitteiden mukaan etenevä harjoittelu ja itsensä kehittäminen liittyvät vahvaan 

itsemääräytyvyyteen ja sisäiseen motivaatioon (Deci & Ryan 2000). Tehtäväsuuntautunut 

motivaatioilmasto tukee urheilijan omien tavoitteiden mukaan etenevää harjoittelua. Harjoittelu 

on urheilijan tärkeintä työtä, ja siitä motivoituvat erityisesti tavoiteorientaatioltaan (Nicholls 

1989) tehtäväsuuntautuneet urheilijat.  

 

"Jokin tietty tavoite, johon harjoittelullani tähtään. Tavoitteellisuus harjoittelussa..." (N5, piiri, 

jalkapallo) 
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Näihin liittyvien alaluokkien muodostama tavoitteellinen harjoittelu voisi löytää paikkansa 

myös edellisen tavoitteiden pääluokan alaisuudesta ja luokka sisältää viitteitä myös kehityksen 

pääluokkaan. Luokkaan kuuluvissa maininnoissa harjoittelu on keskiössä, joten on perusteltua 

sisällyttää yläluokka harjoittelun toteutuksen alaisuuteen. Urheilijan sisäistä motivaatiota 

kuvaa hyvin erään jalkapalloilijan kirjoitus, jossa yhdistyvät sekä harjoittelun toteutuksen että 

itsensä kehittämisen pääluokat:  

 

”Sisäinen halu kehittyä, tehdä asiat paremmin" (M16, kansallinen, jalkapallo ja futsal) 

 

Tutkimukseen osallistuneet urheilijat pitävät harjoittelumotivaation kannalta tärkeänä 

loogisesti etenevää harjoittelua, asteittain vaikeutuvia harjoitteita, harjoittelun tehon ja määrän 

lisäystä itsessään ja yleensä haastavaa harjoittelua.  

 

"Harjoittelun eteneminen loogisesti." (N13, kansainvälinen, lentopallo) 

 

Toimiva harjoittelu perustuu siis progressiiviseen etenemiseen. Monesti harjoittelun on 

annettava sopivia haasteita urheilijalle, jotta mielenkiinto säilyy ja kehitystä on mahdollista 

saavuttaa. Toimiva treeniohjelma laaditaan tavoitteiden mukaan ja se mahdollistaa yksilön 

kehittymisen. Treeniohjelmaa myös päivitetään kehityksen mukaan. 

 

”Kehittymisen mahdollistava harjoitusohjelma” (N6 maastohiihto) 

”Tärkeintä on se, että...harjoittelua päivitetään koko ajan kehityksen mukaan”  

(N22, piiri, salibandy) 

”Systemaattinen eteneminen tavoitetta kohti...” (N22, piiri, salibandy) 

"Hyvät harjoitussuunnitelmat ja -menetelmät..." (N31, kansallinen, telinevoimistelu ja teamgym) 

 

Monipuolinen käytännön harjoittelu on vaihtelevaa ja harjoituksissa käytetään uusia 

harjoittelumenetelmiä ja harjoitteita. Toisaalta myös oikealta tuntuvia harjoitusmenetelmiä ja 

harjoitteita on hyvä suosia. Urheilija saa tällöin tunteen, että treenistä on hyötyä. Jotain voi 

motivoida myös sopivan helppo harjoittelu ja lajia tukeva toimiva oheisharjoittelu. 

Oheisharjoittelulla voidaan kehittää erityisesti yleistä taitavuutta ja fyysistä puolta. Aikaisempi 

panostus harjoitteluun ja jo saavutettu taso muodostivat oman yläluokkansa aikaisempi 

harjoittelupanostus. Urheilijoiden tarinoista kävi ilmi, että urheilemista ei halua vähentää, koska 

on panostanut siihen niin paljon. Aikaisempi panostus voisi tällöin tuntua turhalta ja jo 

saavutettu taso motivoi jatkamaan harjoittelua.  

"Se, että minulla on jo tietty taso saavutettuna..." (M4, piiri, jalkapallo) 
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Hyvät ulkoiset harjoitteluolosuhteet tulivat ilmi lähinnä yksilöurheilijoilla. 

Harjoitusympäristön vaihtelun merkityksestä kirjoittaa yksi vastaajista. Leirit kotimaahaan ja 

ulkomaille mainittiin useammassa yksilöurheilijan aineessa. Leiritykset tuovat harjoitteluun 

vaihtelua, ammattimaisuutta ja laatua. Jo matka ulkomaille itsessään motivoi erästä vastaajaa. 

Hyvät harjoitteluolosuhteet ovat toisaalta elinehto harjoittelun toteutukselle, mutta lisäksi 

ympäristön vaihtuessa urheilija saa piristävää vaihtelua esimerkiksi lenkkimaastoihin.  

 

Uusi teknologia voi myös motivoida harjoittelemaan enemmän ja laadukkaammin erään 

golffarin mukaan.    

"Hyvät harjoituspuitteet" (N31, kansallinen, telinevoimistelu ja teamgym) 

”Harjoittelukauden aikana vastaan tulevat harjoitteluleirit ulkomaille tuo hyvää vaihtelua 

kotimaassa harjoitteluun ja lisää samalla motivaatiota.” (M5, kansainvälinen, 400m juoksu) 

"Uuden teknologian hyödyntäminen harjoituksissa." (N14, kansallinen, golf) 

"Vaihteleva ympäristö esim. treenileirit ulkomailla" (N17, kansainvälinen, uinti) 

 

Tietyissä lajeissa, kuten hiihto ja purjehdus, kilpailukykyiset välineet ovat välttämättömiä 

kilpailuissa pärjäämiselle. Näihin välineisiin tarvitaan paljon rahaa ja testausta, minkä puute 

voi heikentää motivaatiota. Tähän liittyvät taloudellisen tuen maininnat löytävät paikkansa 

Urheilun ulkopuolisen elämän pääluokasta. 

 

 

7.3 Itsensä kehittäminen 

 

Urheilun maailmassa harjoittelun perimmäinen tarkoitus on itsensä kehittäminen. Itsensä 

kehittäminen nousi suurimmaksi pääluokaksi (78 %). Mikäli urheilija ei kehity toivotulla 

tavalla, motivaatio harjoitteluun laskee. Kehittyminen lisää sisäisiä koetun pätevyyden 

kokemuksia ja vahvistaa näin ollen sisäistä motivaatiota (Deci & Ryan 2000; Nicholls 1989). 

Ne vastaajat, jotka kirjoittivat Itsensä kehittämisen motivoivan harjoittelemaan enemmän, 

kirjoittivat hyvin usein myös tavoitteellisuuteen ja harjoittelun toteutukseen liittyvistä 

tekijöistä. Eräs kansallisen tason urheilijan kirjoitelmassa Itsensä kehittämiseen liittyvät tekijät 

yhdistyvät Urheilun viehätyksen ja Harjoittelun toteutuksen pääluokkaan.  

"Olen huomannut, että olen kehittynyt harjoittelun seurauksena, niin lajitaidollisesti kuin 

fyysisiltä ominaisuuksiltani. Nautin harjoittelusta ja pelaamisesta paljon enemmän kuin ennen, 

koska olen parempi. Kehittymisestä johtuen olen ymmärtänyt harjoittelun ja kehittymisen välisen 

yhteyden." (M2, kansallinen, salibandy) 
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Urheilun luonteeseen kuuluu halu kehittyä jatkuvasti yhä paremmaksi. Alaluokat halu kehittyä, 

halu näyttää muille kehittymistään ja tunne kehittymisen mahdollisuuksista muodostivat halu 

kehittyä -yläluokan.  

"Sisäinen halu kehittyä..." (M16, kansallinen, jalkapallo ja futsal) 

"Harjoittelumotivaatiotani parantaa myös tunne omien taitojen kehittymisestä" (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 
 

Aineistosta kukaan ei motivoidu vain siitä, että he haluavat kehittyä tai itse huomaavat 

kehittymisensä. Monien urheilijoiden aineista voidaan tulkita heidän kaipaavan tunnustusta 

omasta kehittymisestään myös ulkopuolelta. Osa myös kirjoitti halustaan näyttää muille 

kehittymistään. Urheilija haluaa tällöin tuoda oman kehittymisensä esille ja näyttää sitä muille. 

Hämäläisen (2008) tulkinnan mukaan urheilija voi saada tunnustusta oman suorituksen 

kehittymisestä menestyksen, oman huomion ja ulkopuolisten huomion ja arvostuksen kautta. 

Itsensä kehittämiseen liittyvät tavoitteet liittyvät siis olennaisesti koettuun fyysiseen 

pätevyyteen (Deci & Ryan 2000; Nicholls 1989) ja siihen sisältyvään koettuun 

urheilukyvykkyyteen (Laakso ym. 2004).  

 

Urheilija haluaa myös näkyviä tuloksia kehittymisensä merkiksi. Omien tulosten parantaminen 

kilpailuissa ja testeissä saavat aikaan fyysisiä pätevyyden kokemuksia ja motivoivat entistä 

kovempaan ja laadukkaampaan harjoitteluun. Harjoittelun tulosten konkreettinen näkeminen ja 

mahdollisuus huipputuloksiin lisäävät urheilijan pätevyyden kokemuksia ja valavat uskoa 

harjoittelun toimivuuteen. Suoritusmotivaatiolla on positiivisia vaikutuksia toiminnan 

intensiteettiin, laatuun, parempaan keskittymiseen ja yrittämiseen, haluun harjoitella kovempaa 

sekä haasteellisempien tehtävien valintaan (Roberts 2001) sekä se on yhteydessä koettuun 

fyysiseen pätevyyteen (Biddle 2001). Kaikkia näitä ominaisuuksia tarvitaan, jos urheilija 

haluaa kehittyä paremmaksi. Vahvasti suoritusmotivoituneet siis luultavasti kehittyvät 

enemmän ja toisaalta omasta kehittymisestään motivoituvalle on eduksi olla 

suoritusmotivoitunut. 

”Tärkeintä on se, että harjoittelu on tuottanut tulosta.” (N22, piiri, salibandy) 

"...tieto siitä, että tällä harjoittelulla on mahdollista huipputuloksia saavuttaa.” (M5, 

kansainvälinen, 400m juoksu) 

 

Kehityksen pääluokalla ja asteittain vaikeutuvan harjoittelun yläluokalla on symbioottinen 

yhteys. Kehittyminen mahdollistaa harjoittelun progressiivisen vaikeutumisen ja toisaalta se 

taas mahdollistaa kehittymisen.  
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"Kehittymisestä johtuen olen ymmärtänyt harjoittelun ja kehittymisen välisen yhteyden. (M2, 

kansallinen, salibandy) 

”Harjoittelun seurauksena kehittyneet fyysiset ja mahdollisesti lajitaidolliset ominaisuudet.” 

(M1, kansainvälinen, yleisurheilu) 

 

Kehittyminen voidaan aineiston perusteella jakaa fyysisten ominaisuuksien, lajitaitojen sekä 

kehonhallintataitojen kehittämiseen. Nämä kolme kehityksen suuntaa kulkevat käsi kädessä ja 

tukevat toisiaan matkalla parempiin tuloksiin. Toisaalta lajeissa joissa ei kilpailla eikä mitata 

tuloksia tai fyysisillä ominaisuuksilla ei ole suurta merkitystä, voi motivaation lähteeksi riittää 

puhtaasti taitojen kehittyminen, jonka alaisuuteen kuuluvat sekä laji- että kehonhallintataidot. 

Taitojen kehittyminen vahvistaa urheilijan itseluottamusta. 

 

"Olen myös oppinut kropastani uusia juttuja ja tunnen oloni varmaksi siitä mitä teen." (N25, 

kansallinen, telinevoimistelu) 

 

Yksilö motivoituu oppiessaan esimerkiksi uusia temppuja ja niiden yhdistelmiä tai hallitsemaan 

kulkuvälinettä paremmin. Urheilijat kaipaavat sisäisiä tuntemuksia omien taitojen 

kehittymisestä, mutta myös konkreettisia testejä kuvamaan kehitystä. Aina motivaation 

ylläpitämiseksi ei tarvita kehittymistä vaan oman tason ylläpitäminen riittää. 

 

"Att märka förbättningar i olika test nöjer motivationen." (N6, kansallinen, maastohiihto) 

”Att hållas frisk och att kunna prestera till 100 % enligt egen förmåga.” (N4, kansallinen, 

suunnistus) 

"Halu tehdä oma maksimisuoritus." (M12, kansallinen, jääkiekko) 
 

Fyysisen kehityksen rajat alkavat tulla jossain vaiheessa vastaan, jolloin on ymmärrettävää 

tyytyä ylläpitämään omaa maksimitasoa. Toisaalta maksimisuorituksella voidaan tarkoittaa 

myös päivän kuntoon liittyvää suoritusta. 

 

”Olen lenkkeillyt nyt säännöllisesti ja huomaan kuntoni kohonneen, myös vartaloni on 

paremmassa kunnossa ja se saa minut jatkamaan ja kehittymään vielä enemmän...” (N11, 

kansallinen, jalkapallo) 
Yksi vastaajista mainitsi vartalon kehittämisen motivaation lähteeksi. Vartalon muokkaus ja 

ulkonäön merkityksen korostuminen on tyypillistä kehonrakentajilla, fitnessurheilijoilla sekä 

aerobictunneilla kävijöillä, joita ei tässä tutkielmassa ollut lainkaan. Heillä on raportoitu 

alhaisempia tasoja itsemääräämisteorian mukaisesta sisäisestä motivaatiosta. Vastaavasti 

kokemuksia ja tuntemuksia korostavissa yksilölajeissa sisäinen motivaatio näyttäisi olevan 

merkittävämmässä roolissa (Frederick-Recascino 2002.) Vartalon kehittäminen voisi 
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muodostaa oman luokkansa kehon muokkaukseen liittyviin esteettisiin motiiveihin, mutta 

ilmaus liittyy kunto-ominaisuuksien kehittämiseen, joten se löytää paikkansa fyysisen 

kehityksen luokasta. 

 

”Että saa tarkkaa tietoa omasta kehittymisestä.” (N22, piiri, salibandy) 

"...kehityksen konkreettinen seuraaminen ja halu tulla paremmaksi." (N5, piiri, jalkapallo) 

 

Progressiivinen kehitys muodostui omaksi luokakseen erilleen fyysisestä ja taitojen 

kehittymisestä lähinnä sen vuoksi, että aineistosta nousi useita yleisiä mainintoja 

konkreettisesta ja progressiivisesta kehityksestä.   Kaksi vastaajista kirjoitti myös kehityksen 

seuraamisen merkityksestä. Urheilijat haluavat tietoa mitä osa-alueita heidän olisi hyvä kehittää 

sekä mitkä osa-alueet ovat kehittyneet.  

 

 

7.4 Menestys ja kilpaileminen 
 

Suoritusmotivaation suoritusorientoituneisuus sekä minäsuuntautunut tavoiteorientaatio 

liittyvät vahvasti menestyksen ja kilpailemisen luokkaan. Korkea suoritusmotivaatio nousee 

tärkeäksi erityisesti kilpailutilanteissa. Voittamisen haluun yksittäisenä luokkana kiteytyy 

huippu-urheilun tärkeimmät arvot; voittamisen ja menestyksen. Minäsuuntautuneisuus 

(Nicholls 1989) ja voittamisen halu liittyvät olennaisesti toisiinsa. Huipulle tähtäävälle 

urheilijalle vahvasta suoritusmotivaatiosta ja minäorientoituneisuudesta on etua 

harjoittelumotivaation kannalta, jotta uhraukset muilta elämän osa-alueilla ja valtavat 

tuntimäärät harjoituksissa tuntuvat mielekkäiltä. 

 

Urheilun maailmassa puhutaan paljon menestymisestä ja se onkin tärkeä osa urheilun 

arvomaailmaa kehittymisen lisäksi. Menestyksen ja kilpailemisen pääluokka muodostuu 

seuraavista yläluokista: menestymisen mahdollisuudesta, henkilökohtaisesta menestyksestä, 

joukkueen menestyksestä, menestyksestä joukkueen sisällä, maineesta ja näkyvyydestä, 

palkkioista ja kilpailemisesta.  

 

Tutkimukseen osallistuneista yhtä vaille kaikki ovat kilpaurheilijoita ja kilpaileminen on osa 

heidän elämää. Hyvin moni tuo esille juuri kilpailuissa menestymiseen liittyviä tekijöitä. 

Luokasta löytää paikkansa myös kilpailemisen yläluokan alle sijoittuva kilpailuihin 
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osallistuminen, johon sisältyvät maininnat ilman menestyspuheita. Tällaisessa tapauksessa itse 

kisatapahtumiin osallistuminen motivoi harjoittelemaan lisää. Aineissa puhutaan arvokisoihin 

ja muihin isoihin kisoihin osallistumisesta. Tällöin motiiveina voivat olla esimerkiksi 

kisatunnelman aistiminen ja parhaansa tekeminen kilpailuissa riippumatta toisista urheilijoista. 

 

”Tankarna på VM är det ändra som behövs för att orka och ha lust att träna!” (N6, maastohiihto) 
 

Urheilijat, jotka tarvitsevat urheilua statuksensa nostamiseen, ovat taipuvaisia 

minäsuuntautuneiseen orientaatioon ja toimintaa ohjaavat lähinnä ulkoiset motiivit (Frederick-

Recascino 2002.) Menestyksen ja kilpailemisen luokka taipuu minäorientaation puolelle. 

Menestyminen ja voittaminen ovat urheilun maailman kovia arvoja, jotka omaksutaan 

yksilöllisellä tavalla oman arvomaailman ja kilpaurheilun arvojen kohdatessa. Menestyminen 

ja toisten voittamien voidaan ajatella oman statuksen nostamista toisten silmissä. Motivaation 

lähteeksi ei tällöin riitä pelkkä itsensä voittaminen eli omien tavoitteiden ja haaveiden 

saavuttaminen. 

 

”Voittamisen tavoittelu” (M3, kansainvälinen, salibandy) 

”Kilpailu ja toisten voittaminen motivoivat harjoittelemaan enemmän ja paremmin.” (N5, piiri, 

jalkapallo) 

"Kilpailu 'sytyttää' aina." (M3, kansallinen, kansainvälinen, salibandy) 

”Tävlingar på internationell nivå är också något som ger motivationen genom upplevelser och 

nya bekantskaper.” (N4, kansallinen, suunnistus) 

 

Kilpailemisen yläluokkaan sisältyy myös arvomaailmaltaan ja motivaatioperustaltaan 

aavistuksen luokan muista maininnoista poikkeavia luokkia. Kilpailuista nauttiminen, joka 

sisältää urheilun viehätyksen pääluokan piirteitä sekä kilpailuihin osallistuminen viittaavat 

itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 2000) mukaisiin sisäisen motivaation lähteisiin. Yksilö voi 

kokea nautintoa esimerkiksi kilpailujen tunnelmasta ja voi samalla nauttia kilpailutilanteen 

tuomista tunteista. Urheilijat kirjoittivat myös muiden urheilijoiden kohtaamisesta kisoissa. 

Kilpakumppaneista voi saada helposti ystäviä, sillä urheilijoilla on hyvin samantapaisia 

elämänarvoja ja kiinnostuksen kohteita elämässään. Kisoista voi siis löytää samanhenkisiä 

tovereita. Voittaminen ei ole motivaation kannalta kaikille kaikista tärkein tekijä. 

"Voittaminen ja muita parempi oleminen ovat vain todella pieni osa motivaatiotani, mutta kyllä 

nekin vähän vaikuttavat" (M10, kansallinen, jääkiekko) 
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Joukkueurheilijat kirjoittivat joukkueen sisäisen kilpailun merkityksestä. Tällöin jokainen 

pelaaja joutuu yrittämään parhaansa jokaisessa harjoituksessa ja urheiluun täysillä panostavien 

pelaajien motivaatio kohoaa. Jos urheilijan omat motivaation lähteisiin ei liity henkilökohtaisia 

menestystavoitteita, voi joukkueen sisäinen kilpailutilanne heikentää motivaatiota 

harjoitteluun. Yksilöurheilijat kirjoittivat kilpailutilanteen merkityksestä yleisesti. Myös tämän 

voi ymmärtää joko harjoitusryhmän keskinäisenä kilpailutilanteena tai kilpakumppaneiden 

tarjoamana haasteena kisoissa.  

 

”Harjoittelumotivaatiotani parantaa...tunne pärjäävyydestä myös joukkueen kesken, mutta 

erityisesti kansallisessa kilpailussa” (N2, kansallinen, pesäpallo) 

"Itsensä ja muiden voittamiseen lisääntyvät mahdollisuudet." (M6, kansallinen, uinti ja 

telinevoimistelu) 

 

Menestymisen mahdollisuus ja usko menestykseen kilpailuissa kiteyttävät yhden tärkeän seikan 

urheilun maailmasta: Mahdollisuus muiden voittamiseen ja olemaan muita parempi on aina 

olemassa ja tavoitteilla oleva menestyksen tuoma pätevyyden tunne ja suosio motivoi 

panostamaan harjoitteluun enemmän. Hyvin monen urheilijan kohdalla menestymisen 

mahdollisuus ei saa olla liian itsestään selvää vaan sopivan haastavaa maksimaalisen 

harjoittelumotivaation saavuttamiseksi. Henkilökohtainen ja joukkueen menestys eritellään 

tässä tutkielmassa omiksi luokikseen. Joukkueen menestys näyttäisi olevan vähemmän 

merkitsevää motivaation kannalta kuin henkilökohtaiseen menestykseen liittyvät tekijät, johon 

tuli selvästi enemmän mainintoja.  

 

"Harjoittelumotivaatiotani parantaa myös...tunne pärjäävyydestä myös joukkueen kesken" (N2, 

kansallinen, pesäpallo) 

"Menestyminen joukkueen kanssa." (M9, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

 

Joukkueen menestys ja joukkueen menestyksen tavoittelu ruokkii toisaalta yksilöitä 

harjoittelemaan enemmän ja laadukkaammin. Henkilökohtaisen menestyksen yläluokkaan 

mainintoja tuli paljon ja ne luokitellaan seuraavasti: menestys kilpailuissa, menestys oman lajin 

huipulla, tulosta saavutettu, toisten voittaminen ja kehitys suhteessa muihin. Kehitys suhteessa 

viittaa myös itsensä kehittämisen luokkaan, mutta tällöin urheilija ensisijaisesti tarkoittaa muita 

parempana olemista. Voidaan ajatella myös, että urheilija motivoituu kehittymisestään vasta, 

kun se on nopeampaa kuin muilla. 

Joukkueurheilijat kirjoittivat myös henkilökohtaisesta menestyksestä joukkueen sisällä, 

vastuun lisääntymisestä joukkueessa sekä peliajan merkityksestä.  Joukkue on urheilijalle 
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tärkeä sosiaalinen ryhmä, jonka sisällä menestyminen voi nostaa urheilijaa näkymättömässä 

sisäisessä arvohierarkiassa ylöspäin. Tällöin urheilija voi saada kunnioitusta ja ihailua 

joukkueen sisällä, jota kautta koetun pätevyyden tunne kasvaa. Tämä voi parhaimmassa 

tilanteessa tarkoittaa myös sosiaalisesta yhteenkuuluvuuden tunteen henkilökohtaista 

lisääntymistä. Kun pelaaja saa vastuuta peliajan lisääntymisen myötä kentällä, tarkoittaa se 

yleensä valmennuksen luottamuksen ja päätöksen tekovastuun lisääntymistä, jolloin 

autonomian tunne entisestään lisääntyy ja tätä kautta sisäinen motivaatio vahvistuu. 

 

Kilpaurheilussa erityisesti kansainvälisellä tasolla rahalliset ja aineelliset palkkiot auttavat 

jaksamaan täysipainoista panostusta urheiluun. Ne ovat toisaalta välttämättömiä, jotta yksilöllä 

on mahdollista harjoitella ammatikseen. Kun urheilija menestyy ja alkaa saada näkyvyyttä, 

saavutettu maine voi parantaa harjoittelumotivaatiota yhä paremmaksi. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan harjoittelumotivaation kannalta on tärkeämpää, että sisäiset motivaation 

lähteet ovat ulkoisia vahvempia.  

 

"Mahdolliset palkkiot & bonukset" (N17, kansainvälinen, uinti) 

"Mahdollinen taloudellinen palkkiokin motivoisi" (M3, kansallinen, kansainvälinen, salibandy) 

"Myös rahallinen palkkio on erittäin hyvä..." (N25, kansallinen, telinevoimistelu) 

"Maine ja näkyvyys" (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 
 

Palkkiot liittyvät tältä osin Urheilun ulkoisen elämän pääluokan alle sijoittuvaan harjoittelun 

mahdollistavan taloudellisen tilanteen yläluokkaan. Palkkioista kirjoittivat lähinnä 

kansainvälisen tason urheilijat sekä kaksi kansallisen tason urheilijaa. 

 

7.5 Valmennus 
 

Tavoitteellinen ja laadukas harjoittelu ilman valmentajaa on urheilijalle haastavaa ja työlästä, 

mutta ei mahdotonta. Urheilijan ympärillä oleva valmennustiimi helpottaa urheilijan työtä 

keskittyä olennaiseen eli jokapäiväiseen harjoitteluun. Valmentaja tai valmennustiimi seuraa 

urheilijan ja harjoitusryhmän toimintaa kokonaisvaltaisesti, auttaa urheilijaa asettamaan 

tavoitteita sekä on mukana laatimassa laadukasta harjoitusohjelmaa. Urheilijoiden mukaan 

motivoiva valmentaja on ammattitaitoinen ja valmis kehittämään itseään, omistautuu 

tehtäväänsä ja huomioi urheilijan ihmisenä ja antaa palautetta, kannustaa eteenpäin ja tekee 

harjoitussuunnitelman. 
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"Jag har en bra tränare som ger mig träningsprogram som jag utvecklas av." (N6, kansallinen, 

maastohiihto) 

"Harjoittelumotivaatiotani parantaa se, että koen valmentajani tuntevan minut pelaajana hyvin. 

Hän tietää vahvuuteni ja heikkouteni sekä ne mahdollisuudet mihin minusta on. Valmentaja antaa 

ammattitaitoisen kuvan itsestään niin, että hän pystyy antamaan minulle urheilijalle kehitettävää 

palautetta suorituksista ja myös vastuuta, jotta koen kehittymisen urheilulajissani olevan 

mahdollista." (N2, kansallinen, pesäpallo) 

 

Valmennuksen pääluokka muodostui yläluokista valmentajan ammattitaito ja asiantuntemus, 

omistautunut itseään kehittävä valmentaja sekä hyvä urheilija–valmentaja -suhde. 

Valmentajan ammattitaidon ja asiantuntemuksen luokan alle sijoittuvat valmentajan taitoon ja 

pätevyyteen liittyvät ilmaukset. Valmentajan ammattitaidolla nähdään selvästi merkitystä 

harjoittelumotivaatioon. Eräs vastaajista kirjoitti ”ammattimaisesta valmentajasta.” Tällä 

voidaan tarkoittaa joko valmentajan vaatimustasoa, toimintamuotoja tai asennetta. Ilmaus 

voidaan ymmärtää myös konkreettisesti sitä, että valmentaja tekee työtään täysipäiväisesti. 

Kaikissa lajeissa ei ole mahdollisuutta ammattilaisvalmennukseen ja valmentajat joutuvat 

käyttämään vapaa-aikaansa kouluttautumiseen ja valmennustyöhön. Laadukkaasti toteutettu 

valmennus on myös tiimityötä. 

 

”Myös valmentajien pätevyys niin leireillä kuin omalla kotipaikkakunnallakin on olennaisessa 

asemassa.” (N10, kansainvälinen, Teamgym) 

"Ammattitaitoinen valmennus ja sitä kautta harjoittelun monipuolisuus." (N27, kansallinen, 

lentopallo) 

"...valmennustiimi" (N14, kansallinen, golf) 

 

Omistautunut ja itseään kehittävä valmentaja -yläluokka sisältää useampia samansukuisia 

alaluokkia. Omistautunut valmentaja pitää työtään arvokkaana ja tekee työnsä huolella. 

Urheilijoiden mukaan motivoiva valmentaja näkee vaivaa kehittääkseen itseään. Erikseen 

mainittiin valmentajan asenteen ja motivaation vaikuttavan urheilijan motivaatioon. Hyvä 

valmentaja on aidosti kiinnostunut lajista ja toiminnan kehittämisestä. Valmentajan 

vaatimustasolla nähdään myös vaikutusta motivaatioon. Jotta edellä mainitut tekijät voivat 

toteutua, täytyy valmentajan olla myös päivittäin vireänä. 

 

"Valmentaja on innostava ja näkee vaivaa tehdäkseen työnsä hyvin ja on omistautunut ja aidosti 

kiinnostunut siitä." (N22, piiri, salibandy) 

"Valmentajan omistautuminen valmentamiseen..." (N30, ei tasoa, tanssi) 

"Vaativa ja motivoiva valmentaja.” (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 
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Valmentajan käytös ja yhteistyö urheilijan kanssa muokkaavat tavoiteorientaatiota ja 

sosioemotionaalista motivaatioilmastoa (Nicholls 1989) harjoituksissa jotka ohjaavat 

itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 2000) mukaisia autonomian, koetun pätevyyden ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteita (Vallerand & Losier 1999). Aineistosta käytökseen ja 

yhteistyöhön viittaavia tekijöitä edustavat urheilija-valmentaja-suhteeseen liittyvä puhe.  

 

"Hyvä ja toimiva yhteistyö oman valmentajan kanssa, sekä ulkomaalaisten vierailevien 

valmentajien kanssa." (N19, kansainvälinen, kilpapurjehdus) 

"Valmentajani ottaa huomioon mielipiteeni harjoittelun suunnittelussa." (N1, piiri, yleisurheilu.) 
 

Valmennukseen liittyvistä maininnoista suurin osa liittyivät urheilijan ja valmentajan väliseen 

suhteeseen. Tämän yläluokan maininnoissa korostuu valmentajan aito kiinnostus urheilijaa 

kohtaan. Motivoivan valmentajan tulee olla kiinnostunut urheilun olemuksen ytimestä eli 

urheilijan kehittymisestä sekä tuntea urheilija hyvin ihmisenä sekä urheilijana. 

Valmennussuhteen ollessa kunnossa, sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyy sekä urheilija 

kokee valmentajan arvostavan häntä urheilijana, jolloin koettu pätevyys vahvistuu ja samalla 

sisäinen motivaatio pysyy yllä. (Deci & Ryan 2000).  

 

Urheilija ja valmentaja ovat jatkuvassa vuorovaikutustilanteessa, jossa molemmat 

vastaanottavat tietoa ja kokemuksia toisiltaan. Valmentajan sosiaalisella tuella ja urheilijan 

sosiaalisilla suhteilla valmentajaan ja toisiin urheilijoihin on havaittu tutkimuksessa yhteyttä 

urheilijan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. (Corbillon ym. 2008, 93) Toimiva 

vuorovaikutussuhde ja molemminpuolinen luottamus urheilijan valmentajan välillä luo 

perustan pitkäjänteiselle toiminnalle kohti urheilijan asettamia päämääriä. Valmentajan omat 

tavoitteet valmentamisesta ja valmennettaviensa toiminnasta eivät saa olla ristiriidassa 

urheilijan päämäärien kanssa. Luottamus valmennussuhteessa rakentuu oikeudenmukaisuuteen 

ja tasavertaiseen kohteluun. Hyvä valmentaja on asiantuntija, joka osaa käsitellä ja johtaa eri-

ikäisiä yksilöitä ja erilaisia persoonallisuuksia heille sopivalla valmennustyylillä. (Cote ym. 

2007; Cote & Sedgwick 2003, 67–69, 71–72; Hämäläinen 2008.) Tehtäväsuuntautuneita 

valmennusmenetelmiä käyttävien valmentajien urheilijat kokevat viihtyvänsä harjoituksissa 

paremmin ja heidän loukkaantumisriskinsä on pienempi koetun hyvinvoinnin 

myötävaikutuksena (Corbillon ym. 2008, 93–94; Cote & Sedgwick 2003, 67–68). Hyvä 
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valmentaja kykenee luomaan toimintaympäristön, missä kehitetään sekä liikunnallisia taitoja 

että sosiaalisia vuorovaikutustaitoja (Lampinen 2012).  

 

"Oma valmentaja on seurannut toimintaani pidemmän aikaa ja on kiinnostunut pelaaja-

valmentajasuhteesta." (M7, kansallinen, sulkapallo) 

 

Erään tanssijan kirjoitelmassa puhutaan sekä omistautuneesta että palautteen annon 

merkityksestä motivaatiolle.  

 

”Oma valmentaja on seurannut toimintaani pidemmän aikaa ja on kiinnostunut pelaaja-

valmentajasuhteesta.” (M7, kansallinen, sulkapallo) 

"Valmentajan...rakentavan palautteen anto." (N30, ei tasoa, tanssi) 

"...kannustavat valmentajat" (N23, kansallinen, joukkuevoimistelu) 

 

Toimivan yhteistyön voidaan ajatella olevan valmennuksen keskiössä. Valmentaja voi 

vahvistaa urheilijan motivaatiota huomioimalla urheilijan mielipiteitä, antamalla vastuuta ja 

palautetta harjoittelusta sekä tukemalla ja kannustamalla. Näin urheilija saa valmentajan 

toiminnan kautta vahvistettua koettua pätevyyttään ja autonomiaa harjoittelussa.  

 

7.6 Harjoitteluyhteisö 
 

Harjoitteluyhteisön pääluokka muodostui ilmauksista, jotka jaoteltiin sopivaan 

harjoitusryhmään, harjoituskavereihin, yhteishenkeen ja positiiviseen harjoitteluilmapiiriin 

sekä harjoituskavereiden tukeen. Sekä yksilö- että joukkuelajien edustajilta tuli paljon 

mainintoja tähän pääluokkaan. Moni tutkittavista kirjoitti useammasta joukkueeseen ja 

harjoitusryhmään liittyvästä tekijästä, mikä kertoo, että tutkielmassa mukana olevat urheilijat 

saavat vahvistusta motivaatiolleen harjoituskavereilta monilla eri tavoin ja harjoituskumppanit 

koetaan hyvin merkityksellisiksi motivaatiota vahvistaviksi tekijöiksi. 

 

Sopiva harjoitusryhmä muodostui seitsemästä alaluokasta. Moni vastaajista kirjoitti yleisesti 

hyvästä joukkueesta, seurasta tai harjoitusryhmästä. Joukkueen parantuneen harjoituskulttuurin 

voidaan ajatella liittyvän suoraan myös harjoittelun pääluokkaan sekä välillisesti itsensä 

kehittämisen ja tavoitteiden pääluokkiin. Erityisesti kehittymisen mahdollistava treeniporukka 

löytää paikkansa myös Itsensä kehittämisen pääluokasta. Harjoitusryhmän yhtenäinen taitotaso 
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mahdollistaa urheilijalle sopivan tasoisen harjoitusympäristön ja suotuisan ympäristön 

kehittymiselle. 

 

”...joukkueemme harjoituskulttuuri on parantunut.” (M2, kansallinen, salibandy) 

”Tavoitteellinen ympäristö. Sellainen joukkue, jolla on menestystavoitteita.” (M4, piiri, 

jalkapallo) 

”Joukkuekavereiden ja valmentajien asenne ja tavoitteellisuus merkittävässä asemassa.” (N18, 

kansainvälinen, rytminen voimistelu) 

 

Joukkueen ja harjoitusryhmän tavoitteellisuus ja yhtenäinen panostus harjoitteluun vahvistaa 

motivaatiota. Urheilun maailmassa hyvässä toimivassa joukkueessa jäsenien tavoitteet 

kohtaavat, jota kautta myös panostus tekemiseen on yhtenäistä. Harjoituskavereiden panostus 

erottui omaksi alaluokakseen. Urheilijasta riippuen, tällä voidaan tarkoittaa joko kaverin yhtä 

isoa panostusta tai isompaa kuin urheilijalla itsellään.  

 

”Lisääntyneen harjoittelun myötä olen hakeutunut uusiin treeniporukoihin, joissa taso ja henki 

ovat sopivia kehitystä ajatellen.” (M7, kansallinen, sulkapallo) 

"Pääsy parempaan seuraan" (M14, kansallinen, jääkiekko) 

 

Sopivan harjoitusryhmän yläluokalla on yhteyksiä joukkueen tavoitteiden yläluokkaan. Jos 

harjoitusryhmä, joukkue tai seura ylipäätänsä ei ole sopiva, urheilija voi olla tilanteessa, jossa 

seuranvaihto nostaa harjoittelumotivaatiota jälleen. 

 
”Harjoittelumotivaatiossa tärkeäksi koen myös joukkueiden pelaajien tasa-arvoisen aseman. 

Vaikka kaikilla pelaajilla on erilainen rooli joukkueessa, on mielestäni tärkeää, että kaikkia 

arvostetaan samalla lailla, eikä toisilla ole enempää etuja kuin toisilla.” (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 
 

Myös joukkueen selkeän roolituksen ja tasa-arvoisuuden katsotaan parantavan motivaatiota. 

Tämä alaluokka liittyy valmentajan toimintaan, sillä roolituksen hoitaa yleensä valmentaja ja 

hänen puuttuessa pelaajavalmentaja. Toisaalta joukkueessa on rooleja myös pelikentän 

ulkopuolella. Joukkue on tiivis yhteisö, ryhmä, jossa pätevät ryhmäteorioiden mukaiset ryhmän 

toiminnan lainalaisuudet ja roolitukset. Jokainen ryhmän jäsen haluaa olla tärkeä palanen 

ryhmää, jolla on selkeä tehtävä ja merkitys. Harjoitusryhmän jäsenten tasa-arvoinen kohtelu on 

motivaation kannalta tärkeää. Omassa tärkeäksi kokemassaan roolissa urheilija pääsee 

kokemaan Decin & Ryanin (2000) itsemääräämisteorian mukaisia liikuntamotivaation lähteitä: 

pätevyyden kokemuksia, autonomian tunteita sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämän 
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ajatuksen perusteella joukkueen selkeällä roolituksella kentällä ja sen ulkopuolella on 

merkittäviä vaikutuksia harjoittelumotivaatioon. 

 
”Hyvän harjoitusparin kanssa työskentely...paljon merkitystä...riittävillä harjoituspareilla, jotka 

ovat tarpeeksi hyviä” (M8, kansallinen, judo) 

"...och nya bekantskaper är också något som ger motivationen..." (N4, kansallinen, suunnistus" 
 

Harjoituskavereiden yläluokka koostui kaikista maininnoista, joissa tulivat esiin 

harjoittelukavereihin liittyvät yksilötason vaatimukset ja sosiaaliset suhteet harjoituskavereiden 

kesken ja harjoituskaverit ylipäätänsä. Jossain lajeissa, kuten kamppailulajeissa, ensimmäinen 

välttämättömyys toiminnan jatkumisen kannalta on harjoitusparien riittävyys ja laatu. 

Harjoitusryhmän jäsenten kanssa vietetty aika vapaa-ajalla lisää tutkittavien mielestä 

motivaatiota harjoitteluun. Samaan kategoriaan liittyy myös muiden kilpailijoiden kanssa 

toimiminen ja harjoituskavereiden panostus. Decin ja Ryanin (2000) mukaan sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus parantaa liikuntamotivaatiota. Harjoituskavereiden, yhteishengen ja 

positiivisen harjoitteluilmapiirin luokkiin kuuluvista ilmauksista on luettavissa sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden merkitys. Joissakin lajeissa laadukkaat harjoituskaverit ovat elinehto 

harrastukselle, esimerkiksi kamppailulajeissa ja palloilussa. Moni vastaajista kirjoitti 

harjoituskavereiden sekä yhteishengen ja harjoitusilmapiirin merkityksestä. Eräs urheilija 

kirjoittaa yhteisen vapaa-ajan vieton merkityksestä yhteishenkeen. 

 

"Harjoittelumotivaatio paranee joukkuehengen parantumisen seurauksena, olen kerennyt 

tutustumaan joukkuelaisiini paremmin. Näemme myös vapaa-ajalla ja teemme erilaisia asioita 

yhdessä." (N11, kansallinen, jalkapallo) 

”Joukkueurheilijana näen ensisijaisena motivaation synnyttäjänä hyvän joukkuehengen ja siihen 

liittyen...kannustava ilmapiiri...hyvä ja kannustava henki myös kilpailijoiden välillä.” (N16, 

kansallinen, joukkuevoimistelu) 

 

Harjoituskavereiden ja kilpailijoiden välinen yhteishenki ja yhteisöllisyys tuli selkeimmin esille 

yhteishengen ja harjoitusilmapiirin yläluokkaan liittyvissä maininnoissa. Sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus vahvistaa ja luo motivaatiota ja yhteisöllisyydestä voi seurata monia 

positiivisia asioita. (Deci & Ryan 2000.) Tämän yläluokan tekijöiksi muodostuivat sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus, hyvä yhteishenki, positiivinen harjoitteluilmapiiri, harjoitusryhmän jäsenien 

arvostus ja kannustava henki kilpailijoiden välillä. Harjoittelun toteutuksen pääluokan piirteitä 

sisältävät harjoitusilmapiiriin liittyvät maininnat eritellään tähän luokkaan, sillä juuri yhteisö 

luo ilmapiirin harjoituksiin. Kun yksilö kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön ja häntä pidetään 
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arvokkaana, myös yksilö kokee oman tekemisensä arvokkaammaksi ja panostaa siihen 

enemmän. Tämän positiivinen riippuvuus syntyy, kun yksilö haluaa vastata yhteisön 

vaatimuksiin ja ihanteisiin. (Deci & Ryan 2000.) Positiivinen harjoitteluilmapiiri syntyy, kun 

ryhmän jäsenet arvostavat toisiaan.  

 

"Pelikaverini arvostavat minua..."(M2, kansallinen, salibandy) 

”Joukkueurheilijana hyvä joukkuehenki vaikuttaa, ns. yhteen hiileen puhaltaminen auttaa 

vaatimaan itseltään enemmän.” (M3, kansallinen, kansainvälinen, salibandy) 

 

Ryhmän kiinteys motivoi yhteishenkeä ja harjoitusilmapiiriä tärkeänä pitäviä urheilijoita. 

Näyttäisi siltä, että nämä urheilijat nauttivat sisäistä motivaatiota lisäävästä sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta kaikista eniten. Kun yksilö kokee toimintansa nautinnolliseksi ja 

palkitsevaksi, hän yleensä jatkaa toimintaa ja pysyy esimerkiksi urheilulajin parissa. 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisää sitoutumista (Deci & Ryan 2000). 

 

"Hyvistä suorituksista saatu positiivinen palaute nostaa myös motivaatiotani harjoittelussa sekä 

valmentajalta että joukkuekavereilta." (N2, kansallinen, pesäpallo) 

 

Harjoituskavereiden tuki on lähellä yhteishengen yläluokkaa, mutta muodostui omaksi 

luokakseen lähinnä siksi, että aineistosta nousi paljon nimenomaan harjoittelukumppanien 

keskinäiseen palautteen antoon, tukeen ja kannustukseen liittyviä mainintoja. Ryhmän jäsenten 

reaaliaikainen palaute nähdään merkittäväksi siinä missä myös valmentajan palaute. Moni 

vastaajista kirjoitti yleisesti positiivisen palautteen motivoivan, eivätkä he eritelleet mistä tätä 

palautetta saadaan. Sekä valmentajien, harjoituskavereiden, ystävien ja perheen että 

ulkopuolisten positiivisella tuella ja palautteella nähdään merkitystä harjoittelumotivaation 

kannalta. Positiivinen palaute lisää koetun pätevyyden kokemuksia (Deci & Ryan 2000).  

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa (Tiirikainen & Konu 2013) todetaan, että urheiluseuratoiminta 

mahdollistaa ystävyyssuhteita yksilön elämään. Ystävyyssuhteet ovat monelle lapselle ja 

nuorelle tarve osallistua urheilutoimintaan, jolloin sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuuden 

tunne lisäävät sisäistä motivaatiota (Deci & Ryan 2000). 

 

 

7.7 Urheilun viehätys 
 

Urheilun viehätys on mielenkiintoinen yläluokka, sillä siinä kiteytyy luultavasti hyvin monen 

urheilijan alkuperäinen syy harjoitella. Harjoittelusta, lajista ja urheilusta nauttiminen 
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ylipäätänsä saa urheilijan palaamaan aina uudestaan ja uudestaan harjoitus- ja kilpa-areenoille 

sekä vuodattamaan hikipisaroita päivä toisensa jälkeen. Tämä pääluokka muodostui seuraavista 

yläluokista: harjoittelusta nauttiminen, itsensä toteuttaminen, lajin viehätys, urheilukirjat ja -

videot, onnistumisen kokemukset sekä henkinen vahvuus. Seuraavassa lainauksessa kiteytyy 

Urheilun viehätyksen, Itsensä kehittämisen ja Menestyksen ja kilpailemisen yhteys ehkä 

tärkeimpinä harjoittelumotivaatiota ylläpitävinä tekijöinä: 

”Huomaan kehittyneeni ja pystyväni parempiin suorituksiin kentällä. Sitä kautta pääsen 

toteuttamaan itseäni paremmin kentällä. Saan jääkiekon ja urheilun kautta ylipäätään suuria 

flow-kokemuksia, jolloin mielessä ei liiku mikään muu ja tunnen mielen ja ruumiin täydellistä 

yhteyttä. Tuntee olevansa täydellisesti hetkessä. Ne ovat motivaationi yksi suuri lähde ja sen takia 

urheilua harrastaa. Voittaminen ja muita parempi oleminen ovat vain todella pieni osa 

motivaatiotani, mutta kyllä nekin vähän vaikuttavat. Se, että tekeminen on hauskaa.” (M10, 

kansallinen, jääkiekko) 

 

Lapsilta tai nuorilta kysyttäessä miksi sinä harrastat jotain lajia, vastaus liittyy monesti 

hauskuuteen, viihtyvyyteen ja kavereihin (Koski & Tähtinen 2005; Weinberg & Gould 2010). 

Harjoittelusta nauttimisen yläluokka pitää sisällään juuri harjoittelun hauskuuteen ja mukaviin 

harjoituksiin liittyviä mainintoja. Eräs vastaajista kirjoittaa ”hyvästä olosta treenien jälkeen”.  

Hyvä olon treeneistä voi saada fyysisestä olotilasta ja hormonien toiminnasta sekä henkisestä 

nautinnosta ja onnistumisista. 

 

”Tunne siitä, että saa tehdä sitä mikä on itselle mielekkäintä.” (M3, kansainvälinen, salibandy) 

”Lisääntynyt tai sammumaton intohimo” (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

”Nautin harjoittelusta ja pelaamisesta paljon enemmän kuin ennen, koska olen parempi.” (M2, 

kansallinen, salibandy)  

Itsensä toteuttaminen, liikunnan ilo ja intohimo, urheilun nautinto, flow-kokemukset, unelmat 

ja haasteet muodostavat toisen olennaisesti urheilemisen ytimeen liittyvän yläluokan: itsensä 

toteuttamisen. 

 

Itsensä toteuttamiseen kuuluvat tekijät ovat luultavasti urheilijan motivaation lähteistä 

tärkeimpiä. Terve elämänhaluinen ihminen haluaa toteuttaa itseään ja unelmoida sekä kokea 

nautintoa. Urheiluun hurahtaneet tekevät sitä harjoittelu- ja kilpakentillä. Parhaimmillaan 

tällaiset nautinnon lähteet saavat aikaan hetkellisiä flow-kokemuksia, jolloin mieli ja keho 

sulautuvat yhdeksi ja keho toteuttaa mielen tahtoa. Yleensä flow-tilaan päästäkseen täytyy 

harjoittelutaustaa olla jo jonkin verran. Tässä tilassa ei oikeastaan tarvitse edes ajatella, sillä 

voidaan kuvitella, että toimintaa ohjaa jokin ehtymätön sisäinen voima. Yleensä flow-tilaan 
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päästäkseen urheilijan on tiedostettava omat kyvyt ja mihin ne riittävät. Kun toiminta vastaa 

odotuksia omista kyvyistä, on mahdollista saavuttaa flow-tila paremmin.  

Täysipainoinen harjoitteluun panostaminen vaatii sekä unelmia että haasteita. Nämä tekijät 

liittyvät sekä tavoitteisiin, menestykseen että itsensä kehittämiseen. Unelmat auttavat 

jaksamaan kovaa harjoittelua vaikeina hetkinä ja jokapäiväiset haasteet motivoivat päivittäisiin 

harjoituksiin. Vaikka urheilija ei panostaisi urheiluun elämän arvoasteikolla kovin korkealla, 

niin sopivat unelmat ja haasteet omaan tasoon ja tavoitteisiin nähden motivoivat 

harjoittelemaan säännöllisesti.  

 

Rentoon elämäntapaan liittyvien lajien, kuten surffauksen ja lumilautailun harrastajien suusta 

kuulee usein hauskuuteen ja nautintoon liittyviä motiiveja (Harju & Peltoniemi 2008.) Tässä 

tutkielmassa nautintoon liittyviä mainintoja saatiin lähes kaikkien lajien harrastajilta. Lajin 

viehätyksen yläluokkaan mainintoja tuli lähinnä joukkueurheilijoilta. Lajista nauttiminen, 

pelaamisesta nauttiminen, lajin saama huomio sekä kilpailutilanteista nauttiminen muodostavat 

lajin viehätyksen yläluokan yhdessä.  

 
”Pelaamisesta pystyy nauttimaan.” (M7, kansallinen, sulkapallo) 

"Kyky nauttia kilpailutilanteista" (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 
 

Hämäläisen (2008) mukaan hauskuus voi joillekin olla myös voittamisen ”pakollinen” väline. 

Harjoittelun hauskuuselementti ja sen positiiviset vaikutukset mielenkiinnon säilyttämiseen 

tiedostetaan ja näin ollen yritetään pitää hauskaa väkisin. Huippu-urheilun tavoite- ja 

menestyskeskeisessä maailmassa hauskuus ei toteudu aidoimmalla tavalla. (Hämäläinen 2008, 

103, 123–124.) Menestyskeskeiseen urheiluharjoitteluun ei jaksa satsata täysipainoisesti ilman 

lajin ja harjoittelun tuomaa nautintoa. Kilpailutilanteista nauttiminen sisältää piirteitä sekä 

menestymisestä ja kilpailemisesta sekä urheilun ja lajin viehätyksestä. Kilpailutilanteet saavat 

aikaan ihmisissä monesti tuntemuksia. Ne, jotka nauttivat kilpailutilanteista, yleensä 

harrastavat kilpaurheilua. Ainoastaan lajista tai pelaamisesta nauttivat jäävät monesti 

kilpaurheilun maailman ulkopuolelle tai ainakaan eivät tavoittele huipputasoa. Toisaalta monen 

kilpaurheilijan pohjimmainen motiivi urheilla voi olla juuri lajista nauttiminen. Urheilun 

viehätyksen pääluokkaan kuuluva lajin viehätys on motivaatiota vahvistajien tekijöiden 

hierarkiassa hyvin korkealla, kun mietitään miksi urheilija jaksaa panostaa harjoitteluun. 
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”Ei halua luopua tai vähentää harjoittelua, kun on panostanut siihen niin paljon ja vielä enenevin 

määrin.” (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

 

Harjoittelun lopettaminen voi olla myös vaikeaa erään vastaajan mukaan. Tällöin lajista ja 

harjoittelusta on muodostunut niin olennainen osa elämää, että urheilija ei halua eikä osaa tehdä 

mitään muuta ja jatkaa harjoittelua. Tämä pätee harjoitteluun ylipäätänsä. Koko elämänsä 

urheilun maailmassa eläneen yksilön on vaikeaa irrottautua tästä maailmasta henkisesti, vaikka 

lopettaisikin tavoitteellisen urheiluharjoittelun. Harjoittelusta on tullut niin iso osa arkea, että 

vanhan lajin tilalle voi tulla joitakin uusia liikkumismuotoja. 

 

"Urheilusta kirjoitetut kirjat tai videot" (M14, kansallinen, jääkiekko) 

 

Urheilusta kirjoitetaan paljon laji- ja harjoitteluoppaita, urheilijoista kertovia elämänkertoja 

sekä fiktiivisiä tarinoita. Tänä päivänä maailma on täynnä toinen toisistaan hienompia videoita 

urheilusuorituksista ja niiden tunnelmista. Voisi kuvitella, että yksilöä motivoi eniten juuri 

yksilötasolla olevat kirjat ja videot, jotka kertovat menestyneistä urheilijoista, esikuvista ja 

isoista persoonista, jotka tekevät lajiaan näkyväksi. 

"Onnistumiset harjoituksissa / peleissä → peliaika" (N8, piiri, jalkapallo) 

"Itsensä...voittamiseen lisääntyvät mahdollisuudet." (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

"Esimerkkinä toimiminen nuoremmille pelaajille, 'roolimallina oleminen'” (M3, kansallinen, 

kansainvälinen, salibandy) 

 

Onnistumisen kokemukset liittyvät suoraan Decin & Ryanin (2000) mukaan koettuun 

pätevyyteen. Tämä yläluokka muodostui onnistumisen tunteista, onnistumisesta harjoituksissa 

ja peleissä, itsensä voittamisesta ja roolimallina toimimisesta nuoremmille. Yksi vastaajista 

mainitsee”tunteen siitä, että on tehnyt parhaansa treeneissä” lisäävän motivaatiota. Tällöin 

koettu pätevyys tulee pääosin urheilijan sisältä, jota vahvistaa tunne siitä, että muut ovat 

nähneet onnistumisen. Urheilija tarvitsee pieniä onnistumisia ja niiden tuomia positiivisia 

tunteita jatkaakseen harjoittelua. Tämä on helpompaa kuin motivaation lähteenä ovat 

enemmänkin sisäiset tuntemukset. Tällöin urheilija ei tarvitse olla parempi kuin muut 

saadakseen onnistumisen kokemuksia ja voittaakseen. Itsensä voittaminen liittyy tiiviisti 

asetettuihin tavoitteisiin ja itsensä kehittämiseen, mutta löytää paikkansa laajasti ymmärrettynä 

juuri urheilun viehätyksen pääluokasta. Motivaation lähteenä voi toimia myös roolimallina 

toimiminen nuoremmille, jolloin urheilija motivoituu siitä, että nuoremmat arvostavat urheilijaa 

ja ottavat hänestä mallia. Eniten menestyneet urheilijat ovat yleensä näkyvimpiä esimerkiksi 
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mediassa. Koko lajin ja urheilun kannalta kokonaisuudessaan näillä esikuvilla on suuri 

merkitys. Huipputasolla osa urheilijoista tiedostaa tämän aspektin paremmin kuin toiset. 

 

"Itseluottamus" (M15, piiri, jääkiekko) 

"Kokemuksen tuoma itsevarmuus" (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 

"...bra psysisk styrka är också viktigt.” (N4, kansallinen, suunnistus) 

 

Henkisen vahvuuden merkitys korostuu monen urheilijan ja valmentajan puheissa, kun 

puhutaan menestystekijöistä. Yksi vastaajista kirjoittaa uskosta menestykseen kilpailuissa, joka 

liittyy suoraan myös menestyksen ja kilpailemisen luokkaan. Usko menestykseen ja omiin 

kykyihin liittyvät toisiinsa ja ne luokitellaan tässä tutkielmassa Urheilun viehätyksen 

alaisuuteen henkisen vahvuuden yläluokkaan. Menestys on tällöin vahvasti motivoiva tekijä ja 

lisäksi usko mahdolliseen menestykseen motivoi harjoittelemaan, jotta menestystä 

saavutettaisiin. Itseluottamukseen, henkiseen vahvuuteen ja kokemuksen tuomaan 

itsevarmuuteen liittyvillä tekijöillä nähdään merkitystä harjoittelumotivaation kannalta myös 

itsessään ilman menestyspuhetta. 

 

 

7.8 Terveys 

 

Urheilijoita motivoivat myös terveyteen liittyvät seikat. Oman terveyden huolto sekä hyvät 

terveydenhuollon puitteet. Luokka ei muodostunut kovin suureksi, mutta on perusteltua erottaa 

terveyteen liittyvät maininnat omaksi pääluokakseen. 15 % urheilijoista mainitsi terveyteen 

liittyvien seikkojen vahvistavan harjoittelumotivaatiota. Terveys liittyy olennaisesti hyvässä 

fyysisessä kunnossa pysymiseen, mikä mahdollistaa kovan harjoittelun kehittymisen sekä 

menestyksen.  

 

”Pitkä, ehjä kausi ilman loukkaantumisia → tekee harjoittelusta mielekkäämpää.” (M4, piiri, 

jalkapallo) 

”Kisata ja treenata niin paljon kuin terveys kestää, pysyä hyvässä kunnossa” (N32, kansallinen, 

maastohiihto) 

”Harjoitteluuni positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat...loukkaantumisilta välttyminen.”(N3, 

kansallinen, pikajuoksu) 

 

Oman terveyden huolto on olennainen osa pitkäjänteisessä tavoitteellisessa harjoittelussa ja 

toisaalta itsestäänselvyys monelle urheilijalle, mikä selittää pientä osuutta. Terveys on 

tutkimuksen urheilijoilla enemmän harjoittelumotivaatiota ylläpitävä ja harjoittelun 
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mahdollistava tekijä kuin suoranaisesti motivaatiota vahvistava tekijä, sillä terveyden puute tuli 

lähinnä esille heikentävänä tekijänä. 

 

Oman terveyden huolto muodostuu yleisesti terveyteen liittyvistä maininnoista sekä kehosta 

huolta pitämisestä, tavoitteiden mukaisesta ravinto- ja lepo-ohjelmasta sekä loukkaantumisilta 

välttymisestä. Myös ”ymmärrys kehonhuollon välttämättömyydestä kehitykselle” motivoi 

harjoittelemaan. Tällöin urheilija selkeästi motivoituu itsensä kehittämisestä ja tiedostaa 

kehittymisen vaativan laadukasta kehonhuoltoa muun harjoittelun tueksi. Loukkaantumisilta 

välttyminen on asia, joka on elinehto täysipainoiselle harjoittelulle. Tässä aineistossa ei tullut 

esille, että terveyden ylläpitäminen itsessään motivoisi harrastamaan urheilua, kuten 

aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu etenkin aikuisten kuntoliikkujien kohdalla. 

 

"Koska urheilen niin paljon olen ymmärtänyt kehonhuollon välttämättömyyden. Olen venytellyt 

usein ja käynyt myös hierojalla säännöllisesti." (N11, kansallinen, jalkapallo) 

 

Urheilijan kannalta tärkeimpiä terveyden huollon osa-alueita on kehonhuolto. Hyvät 

terveydenhuollon puitteet auttavat urheilijaa huoltamaan itseään kovan harjoittelun ja 

kilpailemisen lomassa. 

 

”Kehosta pidetään huolta esim. ryhmän oma fysioterapeutti ns. terveydenhuollolliset puitteet.” 

(N30, ei tasoa, tanssi) 

 

Terveydenhuollon puitteista mainitaan vain yhdessä aineessa. Hyvät puitteet mahdollistavat 

laadukkaampia huoltotoimenpiteitä. Fysioterapeutin palveluja ei monessa lajissa ole 

mahdollista käyttää ilman omaa rahallista panostusta. Lajeissa, joissa korkealla tasolla liikkuu 

paljon rahaa tämä on mahdollista. 

 

 

7.9 Urheilun ulkoinen elämä 

 

Urheilun ulkoisen elämän pääluokka muodostuu harjoittelun mahdollistavan aikataulutuksen, 

harjoittelua tukevan elämäntilanteen, urheilun ulkoisen ilmapiirin ja harjoittelun 

mahdollistavan taloudellisen tilanteen yläluokista. Aikataulutukseen liittyvät seikat ovat 

tärkeitä, kun puhutaan konkreettisista mahdollisuuksista harjoitteluun. Aikaisemman 

tutkimuksen mukaan aikuisilla liikunnan harrastamista rajoittavat eniten juuri ajan puute 
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(Weiss & Petlichkoff 1989; Weinberg & Gould 2010, 432). Ajankäytön toteutuksen tulee olla 

tasapainossa elämän eri osa-alueilla jolloin harjoittelulle on aikaa. 

 

”... paljon merkitystä...harjoitteluun käytettävissä olevalla ajalla.” (M8, kansallinen, judo) 

”Elämäntilanne, jossa muut asiat eivät painosta harjoittelua (voi tehdä aikataulut harjoittelun 

mukaan)” (M4, piiri, jalkapallo) 

"Koska harva elättää itsensä kilpaurheilijana koko elämänsä ajan, olisi tärkeää, että oma 

koulutus ja opiskelu ei kärsisi urheilun takia, sekä se, että koulu antaisi joustaisi opiskelun 

suhteen." (N19, kansainvälinen, kilpapurjehdus) 

 

Harjoittelua tukeva elämäntilanne mahdollistaa kovan harjoittelun. Kun urheilun ulkopuolinen 

elämän on kunnossa ja tasapainossa niin urheilija saa henkiset voimavarat käyttöönsä 

urheilussa. Urheilijan ei kannata etenkään Suomessa rakentaa elämäänsä taloudellisesti vain 

urheilun varaan sillä kovin moni ei voi saada elantoaan pelkästään urheilemalla. Lisäksi on aina 

riski loukkaantua, jolloin ura huipulla voi pahimmassa tapauksessa olla ohi. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että urheilija kiinnittää huomiota jo aktiiviuran aikana huomiota opiskeluun. Toisaalta 

jos haluaa panostaa täysillä urheiluun, täytyy urheilu kuitenkin laittaa arvoasteikon 

kärkipaikoille  

 

"Olen tehnyt päätöksen laittaa urheilun kaiken muun edelle ja näin saan tehdä täysillä sitä mistä 

tykkään." (N25, kansallinen, telinevoimistelu) 

 

"Harjoittelun ohessa on aikaa opiskella, jotta ei tarvitse pelätä uran jälkeistä aikaa." (M7, 

kansallinen, sulkapallo) 

 

Urheilijan arvomaailma myös muuttuu iän karttuessa. Jotta urheiluun voi panostaa 

täysipainoisesti, täytyy se erään vastaajan mukaan olla arvoasteikolla tärkein asia elämässä. 

Aina näin radikaalia urheilun arvostusta ei tarvita. Riittää, kun urheilu sijoittuu tärkeimpien 

joukkoon. 

 

"Urheilun ulkopuolinen elämä (on muitakin asioita kuin pelkkä urheilu)" (M13, lentopallo, 

kansallinen) 

 

Urheilun ulkopuolinen ilmapiiri eli muiden kuin valmentajien ja harjoituskavereiden 

muodostama ilmapiiri motivoivat myös urheilijaa kovempaan harjoitteluun. Urheilun arjessa 

valmentajat ja harjoituskaverit muodostavat tärkeimmän ilmapiirin harjoittelumotivaation 

kannalta, mutta motivaatioon vaikuttaa myös urheilijan ympärillä vallitseva urheilun ulkoinen 
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ilmapiiri. Sekä läheisten tuella, että täysin ulkopuolisten odotuksilla, kehuilla, uskolla ja 

kannustuksella nähdään merkitystä harjoittelumotivaatioon.  

 

"Myös ystävien ja median kiinnostus omaa tekemistä kohtaa on hyvin tärkeää motivaation 

kannalta. Harjoittelumotivaatiota parantaa myös muiden ihmisten usko siihen, mitä olen 

tekemässä." (M5, kansainvälinen, 400m juoksu) 

"Kannustava lähipiirikin  (ystävät & perhe), joka ymmärtää treenaamisen tärkeyden, auttavat 

motivaation ylläpitoa." (N5, piiri, jalkapallo) 

 

Eräs vastaajista kirjoittaa ulkoisen motivaation merkityksestä: 

”Ulkoinen motivaatio on yksi suurimmista harjoittelumotivaatiota lisäävä tekijä. Lähipiirin ja 

ulkopuolisten kehuva ja kannustava palaute antaa tsemppiä. Lisäksi median kiinnostus ja sitä 

kautta tuleva näkyvyys antavat puhtia harjoitteluun, sillä tuloksia odotetaan.” (M1, 

kansainvälinen, yleisurheilu) 

 

Kirjoituksessa kiteytyy ulkoiseen motivaatioon (Deci & Ryan 2000; Vallerand 2001) ja 

minäsuuntautuneiseen toimintaan (Nicholls 1989) vahvasti liittyviä tekijöitä. Urheilija 

motivoituu siitä, että häneltä odotetaan paljon ja hän haluaa päästä näyttämään osaamistaan 

urheilun ulkopuolisille tahoille. Tällöin urheilija saa fyysisiä pätevyyden kokemuksia 

täyttäessään ulkoiset odotukset. 

 

"Yksi suurimmista on kuitenkin se taloudellisen tuen riittävä määrä..." (M5, kansainvälinen, 

400m juoksu) 

 

”Sponsorituki / varallisuus joka mahdollistaa täyspäiväisen harjoittelun.” (N14, kansallinen, 

golf) 

”Ulkoisten fasiliteettien kunnossa pitäminen.” (M16, kansallinen, jalkapallo ja futsal) 

 

Lajeissa, joissa rahaa tarvitaan paljon tai urheillaan ammattimaisella tasolla, taloudellisen 

tilanteen rooli korostuu motiivien hierarkiassa. Harjoittelun mahdollistava taloudellinen 

tilanne muodostuu taloudelliseen tukeen ja harjoittelun mahdollistavaan varallisuuteen 

liittyvistä maininnoista. 

 

 

7.10 Yhteenveto 
 

Henkisesti vahva urheilija yleensä tuntee itsensä hyvin. Urheilun maailmassa tämä tarkoittaa 

sitä, että urheilija tiedostaa vahvuutensa ja heikkoutensa ja on tyytyväinen oman tason 

mukaiseen tekemiseen ja uskoo omiin kykyihin. On tärkeää tiedostaa millainen harjoittelu 

motivoi ja mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät harjoittelumotivaatiota. 
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Huomattavaa oli myös se, että terveyteen liittyvät tekijät nähdään enemmän 

harjoittelumotivaatiota heikentävinä kuin vahvistavina tekijöinä. Vahvistavien tekijöiden 

luokittelussa Terveyden pääluokkaan mainintoja tuli 15 %:lta vastaajista, kun vastaavasti 

heikentävien tekijöiden luokittelussa Loukkaantumisten pääluokkaan tuli mainintoja 63 %:lta 

urheilijoista. Tässä aineistossa ei tullut esille, että terveyden ylläpitäminen itsessään motivoisi 

harrastamaan urheilua, kuten aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu etenkin aikuisten 

kuntoliikkujien kohdalla. Tällöin urheilulla nähtäisiin välinearvoa terveyden ylläpitämiseksi. 

(Vallerand 2001.)  

 

Kehittymiseen liittyviä mainintoja kertyi sekä vahvistavista että heikentävistä tekijöistä paljon. 

Voidaan siis tulkita, että kehittymisellä on iso vaikutus harjoittelumotivaatioon. Urheilijoilla 

koetun autonomian on havaittu olevan yhteydessä korkeampaan sinnikkyyteen, psykologiseen 

hyvinvointiin sekä alhaisempaan stressiin ja itsekriittisyyteen. Joukkueurheilijoiden on havaittu 

viihtyvän lajinsa parissa yksilöurheilijoita paremmin. Miesten harrastustoiminnassa koettu 

viihtyminen riippuu enemmän sosiaalisesta hyväksynnästä kuin naisilla. (Mcarthy ym. 2008.) 

Tämä voi johtua siitä, että miehet harrastavat joukkuelajeja naisia enemmän tai kokevat 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tärkeämmäksi motivaatiotekijäksi. 

 

Urheilijoiden motiivihierarkia on yksilöllinen, mutta viitteitä tiettyjen motivaatiotekijöiden 

suuremmasta merkityksestä yksilön motivaatiorakenteeseen saadaan tarkastelemalla alla 

olevaa yhteenvetoa. Seuraavassa listataan yhteenvetona harjoittelumotivaatiotekijöiden 

yläluokkien ja alaluokkien yhteyksiä tutkielman viitekehyksen psykologisiin perustarpeisiin ja 

liikuntamotivaatioteorioihin. 

 

Psykologiset perustarpeet 

Koettu fyysinen pätevyys 

Harjoittelun toteutus: aikaisempi harjoittelupanostus  

Itsensä kehittäminen: tuloskehitys, progressiivinen kehitys, fyysinen kehitys, taitojen 

kehitys 

Menestys ja kilpaileminen: henkilökohtainen menestys, joukkueen menestys, menestys 

joukkueen sisällä, maine ja näkyvyys, kilpaileminen,  

Valmennus: valmentajan palaute 
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Harjoitteluyhteisö: harjoituskavereiden tuki 

harjoittelusta nauttiminen, itsensä toteuttaminen, lajin viehätys, onnistumisen 

kokemukset, henkinen vahvuus, urheilun ulkoinen ilmapiiri, loukkaantumisilta 

välttyminen 

 

Koettu autonomia  

Tavoitteellisuus: yksilön tavoitteet, uudet haasteet, vastuun lisääntyminen joukkueessa, 

Harjoittelun toteutus: oikealta tuntuvat harjoitusmenetelmät  

Itsensä kehittäminen: halu kehittyä,  tieto kehitettävistä osa-alueista 

kilpailuista nauttiminen, kilpailuihin osallistuminen,  

Valmennus: hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

Harjoitteluyhteisö: yhteishenki ja harjoitusilmapiiri, harjoittelusta nauttiminen, itsensä 

toteuttaminen, lajin viehätys, itsensä voittaminen, roolimallina toimiminen nuoremmille, 

henkinen vahvuus 

 

Koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

Tavoitteellisuus: joukkueen tavoitteet 

Menestys ja kilpaileminen: joukkueen menestys, muiden urheilijoiden kohtaaminen 

kisoissa 

Valmennus: hyvä urheilija–valmentaja -suhde 

Harjoitteluyhteisö: sopiva harjoitusryhmä, harjoituskaverit, yhteishenki ja 

harjoitusilmapiiri, harjoituskavereiden tuki, roolimallina toimiminen nuoremmille, 

loukkaantumisilta välttyminen 

 

Liikuntamotivaatio psykologisten perustarpeiden seurauksena 

Tehtäväsuuntautuneisuus 

Tavoitteellisuus: tulostavoitteet, uudet haasteet 

Harjoittelun toteutus: tavoitteellinen harjoittelu, asteittain vaikeutuva harjoittelu, 

monipuolinen käytännön harjoittelu, haastava harjoittelu 

Itsensä kehittäminen: halu kehittyä, suorituskyvyn ylläpitäminen, tuloskehitys, 

progressiivinen kehitys, fyysinen kehitys, taitojen kehitys, kehityksen seuraaminen 

Valmennus: valmentajan palaute 
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Harjoitteluyhteisö: joukkueen parantunut harjoituskulttuuri, kehittymisen mahdollistava 

treeniporukka, yhtenäinen taitotaso, joukkueen yhtenäinen panostus, harjoituskavereiden 

panostus, tavoitteellinen ympäristö 

Urheilun viehätys: harjoittelusta nauttiminen, itsensä toteuttaminen, lajin viehätys, 

itsensä voittaminen, roolimallina toimiminen nuoremmille, usko omiin kykyihin 

Urheilun ulkoinen elämä: urheilun ulkoinen ilmapiiri 

 

Minäsuuntautuneisuus 

Tavoitteellisuus: omat menestystavoitteet, joukkueen menestystavoitteet, vastuun 

lisääntyminen joukkueessa, helppo harjoittelu,  

Menestys ja kilpaileminen: menestymisen mahdollisuus, henkilökohtainen menestys, 

joukkueen menestys, menestys joukkueen sisällä, maine ja näkyvyys, palkkiot, 

kilpaileminen 

Valmennus: valmentajan palaute 

Harjoitteluyhteisö: harjoituskavereiden tuki 

Urheilun viehätys: onnistumiset harjoituksissa, onnistumiset peleissä, henkinen vahvuus 

Urheilun ulkoinen elämä: urheilun ulkoinen ilmapiiri 

 

Suoritusmotivaatio 

Harjoittelun toteutus: tavoitteellinen harjoittelu, asteittain vaikeutuva harjoittelu, 

asteittain vaikeutuva harjoittelu 

Itsensä kehittäminen: halu kehittyä, suorituskyvyn ylläpitäminen, tuloskehitys, 

progressiivinen kehitys, fyysinen kehitys, taitojen kehitys 

Menestys ja kilpaileminen: menestymisen mahdollisuus, henkilökohtainen menestys, 

joukkueen menestys, menestys joukkueen sisällä, maine ja näkyvyys, palkkiot, 

kilpaileminen 

Valmennus: valmentajan palaute 

Harjoitteluyhteisö: harjoituskavereiden tuki 

Urheilun viehätys: onnistumisen kokemukset, henkinen vahvuus 

 

Urheilun viehätys ja Itsensä kehittäminen ovat motivaatiotekijöiden hierarkiassa hyvin 

korkealla, sillä ne vahvistavat kaikkia psykologisia perustarpeita, sekä tehtäväsuuntautunutta ja 
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suoritusmotivaatiota. Menestys ja kilpaileminen vahvistavat luonnollisesti eniten 

minäsuuntautunutta motivaatiota. Toiminnan tavoitteellisuus näyttäisi teorioiden valossa 

olevan hyvin merkityksellistä. Valmentajan palautteenantotavalla ja harjoittelun 

toteutustavoilla sekä harjoituskavereiden motivaatiolla (Sarrazin ym. 2007) on vaikutusta 

motivaatioilmastoon ja tätä kautta eri tavalla motivoituneiden urheilijoiden käyttäytymiseen ja 

suorituksen motivaatioon. Loukkaantumisilta välttyminen vaikuttaa koetun fyysisen 

pätevyyden heikentymiseen. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus yleensä heikkenee myös 

loukkaantumisten vuoksi, sillä urheilija joutuu tekemään paljon omatoimista kuntouttavaa 

harjoittelua ennen harjoitusryhmän yhteiseen harjoitteluun mukaan pääsyä. Urheilun 

ulkopuolisesta elämästä suoraan motivaatioteorioihin vaikuttavat eniten urheilun ulkoinen 

ilmapiiri ja harjoittelun mahdollistava taloudellinen tilanne.  

 

Tehtäväsuuntauneen pätevyyden kokemukset vahvistuvat, kun urheilija saa nostettua omaa 

tasoaan. Itsensä kehittäminen liittyy olennaisesti tavoiteorientaatioltaan 

tehtäväsuuntautuneisuuteen. Vahvasti suoritusmotivoituneet urheilijat valitsevat itselleen 

sopivan haastavia tehtäviä, joten juuri heillä on taipumusta saada pätevyyden kokemuksia 

helpommin. (Madsen 1983, 200) Toisaalta suoritusmotivoituneet urheilijat pitävät tärkeinä 

suorituksia, joita toiset ihmiset arvostavat, joten ulkoiset tekijät voivat ohjata myös vahvasti 

tehtäväsuuntautunutta urheilijaa, jos hän on vahvasti suoritusmotivoitunut. Tämän pohdinnan 

perusteella kehittymisen kannalta on hyväksi, että urheilija on vahvasti tehtäväsuuntautunut ja 

suoritusmotivaatio on korkealla tasolla. Huippu-urheilijan ei tämän perusteella tarvitse olla 

kovin vahvasti minäsuuntautunut, sillä vahva suoritusmotivaatio kompensoi urheilijaa 

tekemään kaikkensa kilpailusuorituksessa saadakseen toisten arvostusta. Toisaalta tiukassa 

kamppailutilanteessa voiton tavoittelussa vahvasta minäsuuntautuneisuudesta on hyötyä, jotta 

on valmis antamaan kaikkensa voittaakseen kilpakumppanin.  

 

Urheilija voi itse vaikuttaa helpoiten, Tavoitteellisuuteen, Itsensä kehittämiseen ja Urheilun 

viehätykseen sekä harjoittelun mahdollistavaan aikataulutukseen. Valmennuksen tehtävä on 

ohjata ja vahvistaa urheilijan motivaatiota näissä pääluokissa sekä huolehtia omasta 

omistautuneisuudesta toiminnalle, joka näkyy toimivana harjoittelun toteutuksena urheilijan 

kehittämisen ja kilpailuihin valmistautumisen kannalta. Valmentajan tehtävä on kehittää ja 

ylläpitää harjoitteluyhteisön yhteishenkeä, ilmapiiriä ja toimintaa tavoitteellisena, 
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tasavertaisena ja oikein roolitettuna. Hyvä valmentaja jakaa vastuuta sopivasti tukien urheilijan 

ja ryhmän autonomiaa sekä voi auttaa harjoittelun mahdollistavan aikataulutuksen 

rakentamista. Loukkaantumisilta välttyminen liittyy välillisesti koko viitekehykseen, sillä 

terveys on toimivan harjoittelun elinehto. 
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8 HARJOITTELUMOTIVAATIOTA HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT 

Harjoittelumotivaatiota heikentävät tekijät jaotellaan yhdeksään pääluokkaan, jotka 

muodostuvat 48 yläluokasta. Luokittelusta muodostui vahvistavien tekijöiden luokittelun 

kanssa pääluokkien osalta hyvin samankaltainen. Heikentävien tekijöiden analyysi tarkentaa 

ymmärrystä harjoittelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä ja niiden huomioimista käytännön 

urheilutoiminnassa. Tässä luvussa syvennytään tarkemmin harjoittelumotivaatiota heikentäviin 

ja jopa urheiluharrastuksen lopettamiseen johtaviin tekijöihin, perustellaan muodostunutta 

luokittelua sekä haetaan luokittelulle paikkaa aikaisemmasta tutkimuksesta. Luvun lopussa 

käsitellään muodostunutta luokittelua yhteenvetona suhteessa aikaisempaan tutkimuksen. 

 

TAULUKKO 12. Harjoittelumotivaatiota heikentävät tekijät. Pää- ja yläluokat. 

PÄÄLUOKKA YLÄLUOKAT 

1 TAVOITTEELLISUUS 28 % tavoitteita ei saavutettu, tavoitteiden puute, tavoitteet tuntuvat 

kaukaiselta, kaikki saavutettu, halu urheilla ilman 

menestystavoitteita 

2 HARJOITTELUN 

PUUTTEELLINEN TOTEUTUS 

35 % 

tylsä harjoittelu, huonot ulkoiset harjoitteluolosuhteet, harjoittelu 

ei suju, psyykkisen harjoittelun puuttuminen, harjoittelun 

väheneminen 

3 EI KEHITYSTÄ 48 % kehitys hidastunut, kehitys pysähtynyt, oma taso heikentynyt, 

epätietoisuus kehityksen pysähtymisen syistä 

4 MENESTYS JA PALKKIOT 

50 % 

heikko menestys, liian hyvä menestys, maine laskenut, vähentynyt 

vastuu joukkueessa, pienet palkkiot 

5 PUUTTEELLINEN 

VALMENNUS 61 % 

osaamaton valmentaja, valmentajan heikko panostus, epätasa-

arvoinen valmentaja, urheilija–valmentaja -suhde ei toimi, 

valmentajan palautteen antotapa, ammattimainen valmennus, ei 

valmentajaa 

6 HARJOITTELUYHTEISÖ 

52 % 

harjoitusryhmän huono yhteishenki, harjoitusryhmän alhainen 

taso, sopivan harjoitusryhmän puuttuminen, harjoituskavereiden 

puute, harjoituskavereiden heikko motivaatio 

7 OMA HENKINEN TILA JA -

YMPÄRISTÖ 52 %  

harjoittelusta ei saa tarpeeksi nautintoa, ei onnistumisen 

kokemuksia, heikentynyt itseluottamus, henkinen väsymys, 

vaikuttamisen tunteen puute, positiivisen palautteen puute, 

kiinnostus muihin lajeihin 

8 LOUKKAANTUMISET 63 % loukkaantumiset, loukkaantumisen pelko, heikko terveys 

9 URHEILUN ULKOINEN 

ELÄMÄ 80 % 

elämäntilanne, muut asiat urheilua tärkeämpiä, ei aikaa muuhun 

elämään, ei aikaa harjoitteluun, läheisten ihmisten puutteellinen 

tuki, heikko taloudellinen tilanne  

 



 

89 

 

8.1 Tavoitteellisuus 
 

Tavoitteellisuuden pääluokka muodostuu seuraavista yläluokista: tavoitteita ei saavutettu, 

tavoitteiden puute, tavoitteet tuntuvat kaukaiselta, kaikki saavutettu ja halu urheilla ilman 

menestystavoitteita.  

"Ei ole saavuttanut omia tavoitteitaan." (N21, piiri, yleisurheilu) 

"En päässyt koskaan tavoitteisiin" (N25, kansallinen, telinevoimistelu) 

 

Tavoitteita ei saavutettu -yläluokka yhdistää kaikki maininnat sekä henkilökohtaisten että 

joukkueen tavoitteiden saavuttamattomuudesta. Urheilun maailmaan kuuluu asettaa tavoitteita 

ja pyrkiä harjoittelulla kohti niitä. Jos asetetut tavoitteet eivät täyty niin motivaatio voi 

heikentyä. Etenkin pitkään jatkuessa tavoitteiden saavuttamattomuus on yhteydessä burn out-

tilaan ja lopettamisajatusten vahvistumiseen (Lämsä & Mäenpää 2002a, 12–13). 

 

"Jos joukkueella ei ole suurempia tavoitteita ja pelaajista huomaa velttoutta ja yrittämättömyyttä, 

vaikuttaa se negatiivisesti omaankin motivaatioon harjoittelun suhteen." (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 

"Ei selviä tavoitteita" (N31, kansallinen, telinevoimistelu ja teamgym) 

 

Tavoitteiden puute heikentää urheilijoiden motivaatiota. Tällöin urheilija voi kokea harjoittelun 

päämäärättömäksi toiminnaksi, puuhasteluksi. Yksilölajeissa tavoitteiden asettaminen on 

paljolti urheilijan itsensä vastuulla, mutta joukkueurheilussa voi syntyä tilanteita, jossa 

joukkueen tavoitteet eivät kohtaa yksilön omia tavoitteita. Joukkueen selvät tavoitteet 

puuttuvat, ovat liian vaatimattomia tai sitten motivaatiota voivat heikentää joukkueen liian 

korkeat tavoitteet. Joukkuekavereiden heikko motivaatio ja tavoitteellisuuden puute laskee 

yrittämisen tasoa harjoituksissa, mikä vaikeuttaa hyvin motivoituneen tavoitteisiinsa pyrkivän 

urheilijan etenemistä. 

"Tulokselliset tavoitteet saavutettu." (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

"Mahdollisesti liian hyvä menestys on saanut aikaan sen, että mikään ei enää motivoi, kun kaikki 

on jo saavutettu." (M1, kansainvälinen, yleisurheilu) 

 

Jos urheilija ajautuu kaikki saavutettu -olotilan, on vaikeaa motivoitua harjoittelemaan. 

Käytännössä menestystä tavoitteleva urheilija pyrkii tähän, mutta etenkään 

minäsuuntautuneella urheilijalla ei tällöin ole enää motivaatiota kehittää itseään tai tavoitella 

menestystä kilpailuissa. Kylläisyyden olotila on tavoitteellisessa huippu-urheilun maailmassa 

urheilijan uran käännekohta alaspäin. Toisaalta osalla urheilijoista on halu urheilla ilman 

menestyspaineita. Heidän minäsuuntautuneisuus (Nicholls 1989) ei ole kovin hallitseva 
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orientaatio eli heillä ei ole luontaista tarvetta vertailla suorituksia, kilpailla toisia vastaan tai 

menestyä. Tällöin urheilija haluaa välttää suorituksesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvia 

jatkuvia paineita. 

"Halua urheilla...ilman suorituspaineita ja jatkuvaa voiton tavoittelua" (N3, kansallinen, 

pikajuoksu) 

"Urheilu ei välttämättä ole koskaan ollutkaan pääprioriteetti minulle ja siinä menestyminen ei 

ole kuulunut tavoitteisiin ja unelmiini." (N5, piiri, jalkapallo) 

 

Halu urheilla ilman menestystavoitteita liittyy myös Urheilun ulkopuoliseen elämään ja 

elämänarvoihin. Elämänarvojen muuttuessa ja muiden asioiden noustessa urheilua 

tärkeämmäksi urheilija voi haluta hakeutua vähemmän kilpailulliseen joukkueeseen. Mikäli 

sopivaa joukkuetta ei ole, harrastus loppuu helposti kokonaan tai urheilija voi kokea että ei saa 

harjoittelusta tarpeeksi nautintoa.  

 

"Jos joukkueessa kaikki eivät toimi suhteessa samaan päämäärään, motivaatio kärsii." (N2, 

kansallinen, pesäpallo) 

 

Joukkueen yhteishengen kannalta on tärkeää, että kaikki joukkueen jäsenet ovat valmiita 

sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja yksilöllisissä tavoitteissa ei ole suuria eroja. 

Harjoitusryhmä toimii parhaiten, kun joukkueen jäsenten välille ei synny motiiviristiriitoja. 

Elämänarvojen ja -tilanteiden muuttuessa joukkueen jäseniä jää pois ja uusia tulee sisälle. 

  

 

8.2 Harjoittelun puutteellinen toteutus 

 

Harjoittelu on urheilijan arkea. Iso osa urheilijoista kirjoittaa Harjoittelun puutteelliseen 

toteutukseen liittyvien tekijöiden heikentävän motivaatiota. Jos urheilijan arkinen harjoittelu 

toteutetaan heikosti tai heikoissa olosuhteissa, niin väistämättä tämä vaikeuttaa motivoitumista 

laadukkaaseen harjoitteluun. Pääluokka muodostuu seuraavista yläluokista: tylsä harjoittelu, 

huonot harjoitteluolosuhteet, harjoittelu ei suju, psyykkisen harjoittelun puuttuminen ja 

harjoittelun väheneminen. 

"Toistuvat samankaltaiset tylsät sarjat" (N17, kansainvälinen, uinti) 

"Harjoitteet tylsiä, eivät innosta." (N7, kansallinen, telinevoimistelu) 

"Harjoittelun yksipuoleisuus." (M11, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

 

Tylsä harjoittelu nousee merkittäväksi harjoittelumotivaatiota heikentäväksi tekijäksi 

erityisesti yksilöurheilijoiden kohdalla. Tähän yläluokkaan liittyvät maininnat liittyvät 

yksipuolisen ja tylsäksi koetun harjoittelun aiheuttamaan heikkoon viihtymiseen 
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harjoitustilanteessa, joka heikentää yrittämistä (Vallerand 2001) ja suoritusmotivaatiota.  

Esimerkiksi uinti mielletään lajiksi, jossa harjoittelu toistuu yksipuoleisena päivästä toiseen. 

Harjoittelun toteutuksen monipuolisuus on paljon valmentajasta riippuvainen. Pitkällä 

aikavälillä heikko viihtyminen vaikuttaa myös osallistumismotivaatioon heikentävästi, sillä 

yksilö epäilee viihtymistään harjoituksissa jo etukäteen. Tällöin on vaarana, että urheilija ei 

enää saavu paikalle vähentäen harjoittelua erinäisten syiden vuoksi. Urheilija voi täyttää ennen 

harjoituksiin käyttämän ajan johonkin missä hän kokee viihtyvänsä paremmin. Heikentynyt 

autonomia harjoitustilanteessa on yhteydessä heikentyneeseen viihtymiseen ja sitä kautta 

alhaisempaan motivaatioon. (Ryan & Deci 2006).  

 

Huonot kokemukset harjoittelusta voivat johtua myös henkilökohtaiseen mielenkiinnon 

loppumiseen, vaikka harjoittelu olisi mielekkäästi toteutettu. Tällaiset maininnat sijoittuvat 

Oman henkisen tilan ja -ympäristön pääluokkaan. 

"Huonot harjoitteluolosuhteet / niiden puuttuminen." (N28, piiri ja kansallinen, salibandy) 

"Ei tiloja kunnolliseen harjoitteluun." (N20, kansainvälinen, TeamGym) 

"Ei riittävän kilpailukykyisiä välineitä." (N32, kansallinen, maastohiihto) 
 

Huonot harjoitteluolosuhteet rajoittavat urheilutoimintaa konkreettisesti. Harjoitustilan puute 

lopettaa harrastuksen käytännössä kokonaan. Harjoitteluolosuhteisiin luokitellaan kaikki 

fyysisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät. Hieman puutteellisissa tai huonoiksi koetuissa 

olosuhteissa harjoittelua voi toteuttaa mielekkäästi, kun käyttää harjoittelun toteutukseen 

mielikuvitusta. Joissakin lajeissa, kuten hiihdossa ja purjehduksessa kilpailukykyiset välineet 

nousevat sitä merkittävämpään rooliin mitä korkeammalla tasolla harjoitellaan. Huonojen 

harjoitteluolosuhteiden ja tylsän harjoittelun yhdistyessä harjoittelumotivaatio heikkenee 

luultavasti myös erittäin vahvasti sisäisesti motivoituneilla urheilijoilla. Nämä kaksi yläluokkaa 

voitaisiin yhdistää myös omaksi ulkoisten tekijöiden luokaksi. 

 

"Harjoittelu ei ole tarpeeksi kehittävää ja mielenkiintoa ylläpitävää → ei ole tuottanut toivottuja 

tuloksia." (N22, piiri, salibandy) 

 

Urheilijat kirjoittavat myös siitä, kun harjoittelu ei suju. Huonosti sujuva harjoittelu voi pitkään 

jatkuessa vaikuttaa kehittymisen hidastumiseen pysähtymiseen. Voidaan tulkita myös, että tylsä 

harjoittelu vaikuttaa pitkään jatkuneena myös heikentyneeseen kehitykseen.  

 

"Psyykkisen harjoittelun puuttuminen (pää ei kestä)" (N26, kansallinen, kestävyysjuoksu) 
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Psyykkinen harjoittelu on urheilussa hyvin tärkeää, jotta urheilija saa itsestään 

kisasuorituksessa parhaimpansa irti ilman liian kovia ulkoisia tai sisäisiä paineita. Psyykkisen 

harjoittelun puuttuminen muodostui omaksi yläluokakseen selvästi muista maininnoista 

poikkeavana. Nykyajan huippu-urheilussa psyykkinen valmennus on enemmän sääntö kuin 

poikkeus ja etenkin huipputasolla tai sinne pyrkivän kannattaa hyödyntää henkistä valmennusta 

tai vähintäänkin opetella itse keinoja miten latautua kisaan mielessään. 

 

"Harjoittelussa pätee 'kaikki tai ei mitään', joten treenin vähentäminen vähentää myös omaa 

motivaatiota. Vähäisemmällä treenaamisella ei tuloksetkaan parannu, johtaen tylsistymiseen. 

Seuraaviin Olympialaisiin on ikuisuus siinä vaiheessa." (N19, kansainvälinen, kilpapurjehdus) 

 

"Harjoitusmäärän vähentyminen." (M11, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

 

Harjoittelun väheneminen itsessään heikentää urheilijoiden mukaan harjoittelumotivaatiota. 

Tällä urheilija voi viitata joko siihen, että aikaa harjoittelulle on käytössä vähemmän, jolloin 

harjoittelun määrä vähenee pakosta tai siihen, että harjoittelu ei enää kiinnosta, jolloin siihen 

käytetään vähemmän aikaa. Harjoittelun määrä voi vähentyä myös urheilijasta 

riippumattomasta ulkoisesta syystä. Jos harjoittelun määrää joudutaan ulkoisista syistä johtuen 

vähentämään huipputasolla, missä harjoittelun määrällä on suuri merkitys kehittymisen 

kannalta, motivaatio voi heikentyä. Amatööritasolla urheilija ja valmennustiimi joutuvat 

tekemään kompromisseja ajankäytön suhteen, mutta ammattilaistasolla voidaan harjoitteluun 

käyttää enemmän aikaa.  

 

8.3 Ei kehitystä 

 

Kehittymiseen liittyvät tekijät jaotellaan seuraaviin yläluokkiin: kehitys hidastunut, kehitys 

pysähtynyt, oma taso heikentynyt ja epätietoisuus kehityksen pysähtymisen syistä.  

Itsensä kehittäminen (78 %) on harjoittelumotivaatiota vahvistavana tekijänä tässä 

tutkimuksessa suurin pääluokka ja urheilijat näkevät myös kehityksen hidastumisen, 

pysähtymisen tai heikentymisen merkittävinä harjoittelumotivaatiota heikentävinä tekijöinä. 

 

"Kehityksen hidastuminen." (N29, ei lajia) 

"Kehitystä ei ole tapahtunut odotetulla tavalla, joten motivaatio harjoitteluun on laskenut." (N1, 

piiri, yleisurheilu.) 
Hidastunut kehitys voi jo joillakin heikentää motivaatiota. Tällöin urheilija kuitenkin kehittyy 

progressiivisesti eteenpäin, mutta on luonnollista, että kehityksessä tapahtuu hidastumista ja 
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paikallaan polkemista. Erittäin kunnianhimoisilla urheilijoilla, jotka ovat tottuneet esimerkiksi 

murrosiässä ja nuorena aikuisena nopeaan kehitykseen, voi myöhemmällä iällä tuleva 

kehityksen hidastuminen heikentää motivaatiota ainakin hetkellisesti.  

 

"Konkreettista kehitystä ei ole havaittavissa." (N7, kansallinen, telinevoimistelu) 

"Kehitys on pysähtynyt." (N20, kansainvälinen, TeamGym) 

"Kehityksen loppuminen (junnaaminen paikallaan)" (N13, kansainvälinen, lentopallo) 

 

Kehityksen pysähtyminen on jo pitkään jatkuessa motivaation kannalta vaikeampi asia mitä 

korkeammalla tasolla urheillaan. Toisaalta aivan huipputasolle päästyään, riittää kun ylläpitää 

omaa huipputasoaan. Alemmalla tasolla ilman tason nostotavoitteita oman tason ylläpitäminen 

luultavasti riittää ylläpitämään motivaatiota. Motivaation heikkeneminen kehityksen 

pysähtyessä pitkäksi ajaksi on kiinni omista tavoitteista. Jos urheilijan tavoitteena on kehittyä 

niin silloin kehityksen pysähtyminen heikentää harjoittelumotivaatiota. 

 

"Omien fyysisten ominaisuuksien lasku voi saada aikaan sen, että motivaatio ei enää riitä 

nostamaan fysiikkaa sille tasolle kuin se on ollut." (M1, kansainvälinen, yleisurheilu) 

 

"Ominaisuuksien huonontuminen." (M13, lentopallo, kansallinen) 

"Tulostaso heikkenee." (N17, kansainvälinen, uinti) 

"Ei kunnossa pysyminen." (N26, kansallinen, kestävyysjuoksu) 

 

Motivaation kannalta Oman tason heikentyminen on kaikista kohtalokkainta pitkään jatkuessa. 

Lyhyellä aikavälillä myös pienet taantumat kehityksessä ovat tavallisia etenkin kovalla 

harjoitusjaksolla. Jos urheilijan tulokset tippuvat vuosi vuoden jälkeen, tai vakavan 

loukkaantumisen vuoksi, on monesti hankalaa saada motivoitua itseään jatkamaan harjoittelua. 

Tulostason heikentyminen omiin odotuksiin nähden ei vielä kerro tippuuko absoluuttinen taso. 

Tehtäväsuuntautuneilla urheilijoilla omat odotukset ja tavoitteet ovat niitä tärkeimpiä 

mittareita, jotka vaikuttavat motivaatioon. Vastaavasti minäsuuntautuneilla kilpailusuoritusten 

tasolla omaan tasoon nähden ei ole niin suurta merkitystä kuin vertailtaessa toisiin. 

Minäsuuntautunut voi olla tyytyväinen voittoon, vaikka ei saavuttaisikaan omaa parastaan. 

(Nicholls 1989). Tavoiteorientaation suuntautuneisuus siis vaikuttaa urheilijan tunteeseen siitä, 

että kuinka hyvä hän on.  

 

Myös epätietoisuus kehityksen pysähtymisen syistä voi heikentää harjoittelumotivaatiota. 

Tällöin urheilija on luultavasti kamppaillut pysähtyneen kehityksen syiden selvittämisen kanssa 
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pidemmän aikaa ja epätietoisuus alkaa turhauttamaan. Urheilija voi kysyä itseltään miksi en 

kehity, löytämättä vastausta. Tällöin ulkopuolinen apu on tarpeen, jotta motivaatio syttyy 

uudelleen. 

 

 

8.4 Menestys ja palkkiot 
 

Mikäli urheilija ei menesty eikä ulkoisia palkkiota saavuteta, motivaatio harjoitteluun 

heikkenee nopeasti erityisesti minäsuuntautuneilla urheilijoilla. Menestyksen ja palkkioiden 

pääluokka koostuu maininnoista, jotka kaikki viittaavat ulkoisen motivaatioon ja 

minäsuuntautuneisuuteen. Aineistosta selkeästi suurimmaksi yläluokaksi muodostui heikko 

menestys. Lisäksi motivaation heikkenemistä selitetään liian hyvällä menestyksellä, laskeneella 

maineella, vähentyneellä vastuulla joukkueessa sekä pienillä palkkioilla. 

 

"Kilpailu huipulle on ollut liian kovaa eivätkä omat rahkeet ole riittäneet." (N5, piiri, jalkapallo) 

"Kilpailumenestys heikkoa." (N18, kansainvälinen, rytminen voimistelu) 

"Sarjatason lasku." (M11, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

 

Heikko menestys muodostuu lähinnä henkilökohtaiseen heikkoon menestykseen liittyvistä 

maininnoista. Ainoastaan yksi vastaajista kirjoitti joukkueensa sarjatason laskun heikentävän 

motivaatiota. Huonot kilpailusuoritukset eivät suoraan saa aikaan heikkoa menestystä, mutta 

yleensä ottaen näin on, jos urheilijan taso ei ole aivan ylivoimainen toisiin nähden. Kova 

kilpailu ja sen aiheuttama heikko menestys ja omien kykyjen rajallisuus ovat yhdistelmä, joka 

saa koetun pätevyyden heikentymään, jolloin kilpailutilanteissa ja arviointia sisältävässä 

tilanteissa toimintaa ohjaava suoritusmotivaatio (Bostian & Gardner 1981, 204–215; Madsen 

1983, 200; Madsen & Egidius 1976, 31; Biddle 2001) sekä ulkoisten tekijöiden varaan 

rakentunut motivaatio heikkenee (Deci & Ryan 2000). 

"Motivationen har minskat på grund av att 'alla andra' är så mycket bättre och jag känner att jag 

inte har någon möjlighet längre att få delta i hemma VM → dåligt självförtroende inom idrotten." 

(N6, kansallinen, maastohiihto) 

 

Heikko menestys ja tavoitteiden saavuttamattomuus liittyvät toisiinsa, jos urheilija on asettanut 

tavoitteekseen henkilökohtaiseen menestykseen liittyen. Menestyneen urheilijan lopettaessa 

uransa, on hyvin tavallista, että omat tavoitteet ovat liian korkealla omaan suoritustasoon 

nähden. Puutemotivoitunut urheilija miettii mitä ominaisuuksia häneltä puuttuu, vertailee 

itseään toisiin ja kuvittelee toisten olevan parempia sekä käyttää energiaa esimerkiksi 
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harjoitusolosuhteiden epäkohtiin ja niiden poistamiseen. (Lampikoski & Miettinen 1999, 26–

27). Puutemotivoitunut urheilija ei välttämättä ole menestykseensä ikinä tyytyväinen ja voi 

kokea tämän vuoksi oireilla Omaan henkiseen tilaan ja ympäristöön luokitellusta 

heikentyneestä itseluottamuksesta. Myös liian hyvä menestys heikentää erään urheilijan 

motivaatiota, joka viittaa kaikki saavutettu -yläluokkaan Tavoitteellisuuden alle. 

 

"Mahdollisesti liian hyvä menestys on saanut aikaan sen, että mikään ei enää motivoi, kun kaikki 

on jo saavutettu." (M1, kansainvälinen, yleisurheilu) 

 

Vähentynyt vastuu joukkueessa liittyy heikkoon menestykseen, mutta se erottui omaksi 

joukkueurheilijoiden yläluokakseen. Vähentynyt peliaika kertoo yleensä oman tason 

heikentymisestä, muiden joukkuekavereiden kehittymisestä tai valmentajan luottamuksen 

menettämisestä. Joukkueessa vastuun väheneminen voi olla hyvin pienistä asioista kiinni. 

Esimerkiksi siitä, että loukkaantumisen vuoksi joutuu sivuun pelaavasta kokoonpanosta eikä 

tervehtymisen jälkeen omaa paikkaa enää olekaan saatavilla. Toinen pelaaja on täyttänyt aukon, 

eikä valmentaja halua muuttaa voittavaa kokoonpanoa. Vähentynyt vastuu voi heikentää 

harjoittelumotivaatiota etenkin, jos itse kokee olevansa ison vastuun arvoinen. Tällöin pelaaja 

voi myös kokea, että häntä ei arvosteta joukkueessa, jolloin motivaatiota heikentävät jo 

useammat tekijät. Kun pelaaja ei saa vastuuta ja kokee jatkuvaa painetta ulkopuolelta 

yrittäessään entistä kovemmin, voi urheilija väsyä henkisesti ja ajautua jopa burn out -tilaan. 

(Lämsä & Mäenpää 2002a). 

 

"Vähentynyt peliaika" (M15, piiri, jääkiekko) 

"En pysty täyttämään rooliani joukkueessa." (N28, piiri ja kansallinen, salibandy) 

"Todella masentava tilanne peliajan suhteen (...ei luottoa...)" (M4, piiri, jalkapallo) 

 

 "Myös tieto siitä, että ainoa oikea tapa päästä samoihin palkkoihin mihin kakkosdivarin 

 lätkänpelaajat Suomessa pääsevät vaatii maailmanmestaruuskisoissa mitaleille pääsemistä 

 (fakta) → motivaatio loppuu." (M5, kansainvälinen, 400m juoksu 

 

Pienet palkkiot ja laskenut maine ovat tyyppiesimerkkejä ulkoista tekijöistä, jotka vahvistavat 

motivaatiojatkumon alapään motivaatiotyyppejä: ulkoinen motivaatio, pakotettu säätely ja 

tunnistettu säätely (Deci & Ryan 2000). Urheilija kokee toiminnan yleensä kuitenkin tärkeänä 

esimerkiksi elannon hankkimisen tai oman imagonsa kannalta, jolloin toiminta on lähinnä 

tunnistettua säätelyä. Urheilija voi kokea, että toimintaa ei kannata jatkaa rahallisen korvauksen 

puuttumisen vuoksi. Huipputasolla tämä onkin tavallinen syy lopettamiseen, mikäli urheilijalla 

ei ole aikaa tehdä siviilityötä elantonsa eteen. 
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8.5 Puutteellinen valmennus 
 

Valmentaja on urheilijan harjoitteluun eniten vaikuttava yksittäinen henkilö. Tämä näkyy 

urheilijoiden kirjoitelmissa, sillä valmennukseen liittyvistä harjoittelumotivaatiota 

heikentävistä tekijöistä kirjoitettiin monipuolisesti ja paljon. Puutteellisen valmennuksen 

pääluokka muodostuu seitsemästä yläluokasta: osaamaton valmentaja, valmentaja ei panosta 

tehtäväänsä, epätasa-arvoinen valmentaja, urheilija–valmentaja -suhde ei toimi, valmentajan 

palautteen antotapa, ammattimainen valmennus sekä ei valmentajaa. Erityisesti naiset kokevat, 

että valmennukseen liittyvien asioiden heikentävän harjoittelumotivaatiota. Erään 

pesäpalloilijan ajatukset puutteellisesta valmennuksesta puhuttelevat. Kirjoituksessa yhdistyvät 

useat yläluokat. 

"Tunne siitä, että en pysty itse vaikuttamaan halutulla tavalla menestykseeni ja kehittymiseen 

lajissani. Valmentaja ei näe pelaajien suorituksia tasa-arvoisina, vaan joidenkin suoritukset ovat 

vähempiarvoisia kuin toisten. Vaikka koen itse onnistuvani, en saa siitä mitään palautetta, mutta 

heikommista suorituksista kyllä rangaistaan. Kuitenkaan kaikkia pelaajia kohtaan menettely ei 

ole sama, vaan tietyt ”suosikit” saavat tehdä lähestulkoon mitä haluavat valmentajan antaessa 

heille vain positiivista palautetta ja vastuuta yhä enemmän. Se laskee harjoittelumotivaatiotani, 

koska koen, että on ihan sama onnistunko vai epäonnistun, niin en pääse eteenpäin 

urheilulajissani. Jos kovaa työntekoa lajin eteen ei huomata, tulee itselleni tosi turhautunut olo 

ja motivaatiokin vähenee. Valmentajan epätietoisuus ja 'diktaattorin' asema on myös tosi tylsää 

omasta kokemuksestani katsottuna, jos joukkueella ei ole halua tehdä kunnolla yhteistyötä ja 

pelaajana ei pysty vaikuttamaan mihinkään asioihin, laskee se motivaatiota aika paljonkin" (N2, 

kansallinen, pesäpallo) 

 

Osaamaton valmentaja sisältää kaikki maininnat heikkotasoisesta valmennuksesta, jossa 

viitataan valmentajan henkilökohtaiseen osaamattomuuteen. Epäpätevä valmentaja ei suoraan 

kerro, onko valmentaja hyvä vai huono, mutta ammattitaidoton valmentaja viittaa heikkoon 

tasoon. 

 
"Motivaatio saattaa hieman heikentyä huonosta valmentajasta...mutta se ei vaikuta oleellisesti." 

(N24, kansallinen, cheerleading) 

"Valmentajien epäpätevyys omalla kotipaikkakunnalla" (N10, kansainvälinen, Teamgym) 

"Ei osaavaa valmentajaa" (N32, kansallinen, maastohiihto) 

 

Valmentajan heikolla panostuksella on suuria vaikutuksia urheilijan motivaatioon, mikäli 

valmentajalla on iso rooli jokapäiväisessä harjoittelussa. Vaikutukset korostuvat, mikäli 

urheilija arvostaa valmentajaansa paljon. Panostuksen puute voi näkyä joko lajiin tai urheilijaan 

liittyvässä panostuksessa. Mikäli valmentaja ei panosta tehtäväänsä, urheilijan on hyvin 

hankala motivoitua omasta tekemisestään täysillä. Etenkin, jos valmentajan rooli harjoittelun 

toteutuksessa on suuri. Jos valmentaja ei kehitä itseään, hänen mahdollisuutensa ja kykynsä 
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auttaa urheilijaa kehittymään ovat rajalliset. Tällöin urheilija voi kokea, että valmentajalla ei 

ole hänelle enää annettavaa. Tällaisia tilanteita tulee luonnostaan eteen nuorten 

yksilöurheilijoiden edetessä urallaan. On oman motivaation ja kehittymisen kannalta hakea 

uusia tuulia valmennukseen.  

"Minulla ei enää ole hyvää valmentajaa, joka...tekisi parhaansa minua valmentaessaan" (N1, 

piiri, yleisurheilu) 

"Lajiin/urheilijaan ei panosteta enää samalla lailla → valmentaja ei panosta toimintaan." (N30, 

ei tasoa, tanssi) 

"Valmentajan innostus / motivaatio vähentynyt." (N18, kansainvälinen, rytminen voimistelu) 

"Valmentaja, jolla ei ole uutta annettavaa harjoitteluun, tekniikkaa ym." (N13, kansainvälinen, 

lentopallo) 
 

Valmentajan heikentynyt motivaatio ja panostus lajiin tai urheilijaan heijastuu koko 

harjoitusryhmän motivaatioon. Mikäli valmentajan panostus on heikkoa ajanpuutteen vuoksi, 

täytyisi valmentajan osata delegoida osaa tehtävistään ja vastuustaan urheilijoille. Urheilijoiden 

vastuuttaminen lisää samalla autonomian tunnetta ja tätä kautta sisäistä motivaatiota (Deci & 

Ryan 2000). 

 

Epätasa-arvoinen valmentaja kohtelee valmennettaviaan epäkunnioittavasti valitessaan joko 

tietoisesti tai epätietoisesti ryhmästä suosikkeja. Tällainen toiminta on vaarana erityisesti jos 

valmennus perustuu tasa-arvoiseen ystävyyteen (Hämäläinen 2008) isoa ryhmää 

valmennettaessa. Idolina olevan valmentajan (Hämäläinen 2008) vaarana on myös, että hän 

huomioi vain häntä lähelle tulevia ja ihailevia urheilijoita. Joukkueurheilussa tasa-arvoinen 

toiminta mahdollistaa saumattoman yhteishengen joukkueen sisälle, jossa kannustetaan ja 

tuetaan joukkuekaveria. Epätasa-arvoisella kohtelulla niiden pelaajien motivaatio heikkenee, 

jotka kokevat tulleensa kohdelluiksi välinpitämättömästi tai muuten huonosti. 

"Huono pelaaja-valmentajasuhde" (M7, kansallinen, sulkapallo) 

"Minulla ei enää ole hyvää valmentajaa, joka olisi kiinnostunut kehittymisestäni..." (N1, piiri, 

yleisurheilu) 

"...urheilijaa ei arvosteta" (N8, piiri, jalkapallo) 
 

Urheilija–valmentaja -suhde ei toimi, muodostui suurimmaksi yläluokaksi Puutteellisen 

valmennuksen pääluokassa.  Urheilija–valmentaja -suhteella on havaittu olevan suuri 

merkitystä yksilön motivaation suuntautumiseen. Urheilijat kirjoittivat vaikeista 

valmennussuhteista ja valmentajan arvostuksen puutteesta motivaatiota heikentävinä tekijöinä. 

Hyvä valmentaja on kiinnostunut vähintään urheilijan kehittymisestä. Urheilijat mainitsivat 
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myös urheilijan ja valmentajan molemminpuolisen luottamuksen vaikuttavat motivaatioon. 

Joukkueurheilijat kirjoittivat valmentajan luottamuksen vaikuttavan saatuun peliaikaan. 

Tavoiteorientaatioltaan tehtäväsuuntautunut (Nicholls 1989) motivaatioilmasto vahvistaa 

itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 1985; 2000) mukaan urheilijan motivaatioon vaikuttavia 

tekijöitä; koettua autonomiaa, koettua pätevyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. (Sarrazin 

ym. 2007). Urheilijat kaipaavat autonomian tunnetta harjoittelun suunnitteluun ja itse 

harjoitteluun. Hyvässä valmennussuhteessa tavoitteet ja sen mukainen harjoittelu suunnitellaan 

urheilijoiden kanssa yhdessä ja heille annetaan vastuuta toteutuksesta sopivassa määrin. 

 

Mikäli valmentajan toiminta perustuu ulkoiseen kontrolliin, esimerkiksi pakotettuun säätelyyn, 

myös urheilijan motivaatio heikkenee ja toiminta perustuu pakotettuun säätelyyn tai ulkoiseen 

motivaatioon. Vastaavasti urheilijan koettua autonomiaa tukeva motivaatioilmasto ja toimiva 

urheilija-valmentajasuhde ohjaavat urheilijan motivaatiota sisäiseen suuntaan. Toiminnan 

itsesäätelyn vahvuus näkyy myös urheilijoiden sitkeydessä ja sitä kautta paremmissa tuloksissa.  

(Sarrazin ym. 2007; Treasure ym. 2007.) Pelletier ym. (2001) havaitsi tutkiessaan uimareiden 

drop out -ilmiötä, että urheilijoiden koetulla autonomian tunteella on vaikutusta harrastuksessa 

mukana pysymiseen (Sarrazin ym. 2007). 

 

"Vaikka koen itse onnistuvani, en saa siitä mitään palautetta, mutta heikommista suorituksista 

kyllä rangaistaan." (N2, kansallinen, pesäpallo) 

 

Valmentajan palautteenantotapaan luokiteltiin maininnat heikkoon kannustukseen ja 

suorituksista rankaisuun. Heikoista suorituksista rankaiseminen on minäsuuntautuneen 

motivaatioilmaston motivaatiokeino. Tutkimuksen mukaan rangaistukset ja palkkiot 

vahvistavat urheilijan minäsuuntautunutta motivaatiota (Nicholls 1989) ja viittaavat ulkopäin 

kontrolloituun toimintaan, mikä viittaa puolestaan motivaatiojatkumolla pakotettuun säätelyyn 

(Deci & Ryan 2000). Urheilijat, joiden motivaatio heikkenee rangaistuksen johdosta, ovat 

luultavammin tehtäväsuuntautuneita ja sisäisesti motivoituneita. Heille rangaistuksen eivät saa 

heitä yrittämään seuraavalla kerralla enemmän, mikä valmentajan tavoitteena rangaistusten 

myötä luultavasti on. Rangaistuksia käyttävät valmentajat eivät aina muista edes palkita hyvistä 

suorituksista. 

"Huono valmennus...ammattimainen, (N8, piiri, jalkapallo) 

"valmentajamme joutui lopettamaan joten harjoitusten sisältö on kärsinyt." (N11, kansallinen, 

jalkapallo) 
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"...ei löydy valmentajaa" (M8, kansallinen, judo) 

 

Piiritason urheilijoiden motivaatiota heikentää myös ammattimainen valmennus. Tällä luokalla 

on yhteyttä Tavoitteellisuuden alla oleviin joukkueen liian korkeat tavoitteet - sekä halu urheilla 

ilman menestystavoitteita -yläluokkiin. Urheilijan kannattaa valita itselleen sopivan tasoinen ja 

tavoitteellisuudeltaan sopiva joukkue ja valmentaja mikäli vain mahdollista. Aina tämä ei 

pienissä lajeissa, pienillä paikkakunnilla tai tietyssä ikäluokassa ole mahdollista ja motivaatio 

harjoitteluun voi tämän vuoksi vähentyä. Pienten lajien ja paikkakuntien ongelmana on monesti 

myös se, että edes epäpätevää valmentajaa ei ole saatavilla.  

 

Tiirikaisen ja Konun (2013) tutkimustulokset vahvistavat valmentajan merkitystä 

motivaatiolle. Suurin osa nuorista antaa valmentajastaan positiivisen kuvan, mutta toisaalta 

murrosikäisten suuri drop out-osuus on ristiriitaista tälle tulokselle. Valmentajan vähäinen 

kiinnostus urheilijaa kohtaan tuli esille tässä tutkielmassa ja Tiirikaisen ja Konun (2013) 

mukaan tämä on merkittävästi yhteydessä urheiluharrastuksen lopettamiselle. Nuoret nostavat 

esiin keskusteluyhteyden merkityksen. Jos kynnys kertoa ajatuksistaan valmentajalle kasvaa, 

niin lopettamisajatuksen tulevat mieleen. (emt.) 

 

 

8.6 Harjoitteluyhteisö 

 

Harjoitteluyhteisö motivaatiota heikentävänä pääluokkana muodostuu joukkueeseen, 

harjoitusryhmään ja harjoituskavereihin liittyvistä yläluokista: harjoitusryhmän huono 

yhteishenki, harjoitusryhmän alhainen taso, sopivan harjoitusryhmän puuttuminen, 

harjoituskavereiden puute ja harjoituskavereiden heikko motivaatio. Harjoitusryhmän huono 

yhteishenki tuli esille hyvin monen urheilijan kirjoituksissa ja nousi suurimmaksi 

Harjoitteluyhteisön yläluokaksi. 

"Treeniporukan huono henki" (M7, kansallinen, sulkapallo) 

"Huono yhteishenki joukkueessa" (N28, piiri ja kansallinen, salibandy) 

"Huono ilmapiiri harjoituksissa" (N20, kansainvälinen, TeamGym) 

"Sosiaaliset suhteet heikentyneet → harjoituksissa ei ole enää niin kivaa." (N30, ei tasoa, tanssi) 

 

Huono ilmapiiri ja heikentyneet sosiaaliset suhteet viittaavat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

vähenemiseen. Tämän perusteella sosiaalisella yhteenkuuluvuudella on merkitystä 

urheilutoiminnassa mukana olevien nuorten aikuisten motivaatioon. Eräs pesäpalloilija 
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kirjoittaa valmentajan epätietoisuuden ja diktaattorimaisen aseman vaikuttavan joukkueen 

yhteistyöhaluttomuuteen. Valmentajan toiminta vaikuttaa olennaisesti harjoitusryhmän 

yhteishenkeen. Myös joukkuetovereiden tuen puute heikentää motivaatiota.  

 

"Joukkueen tason aleneminen" (N23, kansallinen, joukkuevoimistelu) 

"huono joukkue" (M9, kansallinen, jalkapallo, futsal) 

"Motivaatio saattaa hieman heikentyä huonoista...treenikavereista, mutta se ei vaikuta 

oleellisesti." (N24, kansallinen, cheerleading) 

 

Harjoitusryhmän alhainen taso aiheuttaa motivaation heikkenemistä yleensä joukkueen 

parhaimmille tai niille, jotka haluavat edetä urallaan ylöspäin ja harjoitusryhmä tuntuu siihen 

liian heikolta. Näin ajatellen itsensä kehittämisestä motivoituvat urheilijat tarvitsevat itselleen 

haastetta myös harjoitusryhmässä.  

"Oman ikäsarjan joukkueen puuttuminen lähialueelta." (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 

"Joukkueen hajoaminen." (N20, kansainvälinen, TeamGym) 

"Ei hyvää joukkuetta." (N31, kansallinen, telinevoimistelu ja teamgym) 

"Treeniporukan puute." (M7, kansallinen, sulkapallo) 

 

Sopivan harjoitusryhmän puuttuminen pitää sisällään ilmaukset harjoitusryhmän totaalisesta 

puuttumisesta, jolloin harjoittelu ei ole mahdollista joukkuelajeissa ollenkaan ja 

yksilölajeissakin epämielekästä sekä sopivan ryhmän puuttumisesta. Sopivalla 

harjoitusryhmällä voidaan tarkoittaa sekä tasoltaan ja hengeltään itselleen parasta ryhmää.  

 

"Ei löydy harjoituspareja..." (M8, kansallinen, judo) 

"Muut, hyvät ystävät, lopettaneet." (N30, ei tasoa, tanssi) 
 

Harjoitusryhmässä urheilijat ovat yksilöitä ja joistakin yksilöistä voi tulla urheilijoille erityisen 

tärkeitä. Tällöin harjoituskavereiden puute heikentää urheilijan harjoittelumotivaatiota. 

Sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta motivoituneet urheilijat saattavat vähentää ja lopettaa 

harjoittelun, mikäli hyvät ystävät lopettavat harrastuksen. Lajeissa, joissa pelataan tai 

kamppaillaan yksi vastaan yksi, kuten sulkapallo ja judo, sopivan tasoisten harjoituskavereiden 

puute estää täysipainoista harjoittelua etenkin jos harjoituskavereiden taso ei riitä. Jotta kipinä 

harjoittelun säilyisi, voi olla edessä muutto toiselle isommalle paikkakunnalle harjoitusparien 

perässä. 

"Joukkuekavereiden motivaatio laskenut" (N18, kansainvälinen, rytminen voimistelu) 

"Jos joukkueella ei ole suurempia tavoitteita ja pelaajista huomaa velttoutta ja yrittämättömyyttä, 

vaikuttaa se negatiivisesti omaankin motivaatioon harjoittelun suhteen." (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 
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Moni ihminen kaipaa luonnostaan sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteisön ilmapiiri vaikuttaa 

ohjaa yksilön toimintaa ja toisaalta yksilöt aikaansaavat yhteisön ilmapiirin. Osa urheilijoista 

kirjoittaa harjoituskavereiden heikon motivaation vaikuttavan myös omaan 

harjoittelumotivaatioon. Yrittämättömät joukkuekaverit heikentävät harjoitusten 

suoritusilmapiiriä ja vaikuttavat yksilön suoritusmotivaatioon. 

"Jos joukkueella ei ole suurempia tavoitteita ja pelaajista huomaa velttoutta ja yrittämättömyyttä, 

vaikuttaa se negatiivisesti omaankin motivaatioon harjoittelun suhteen." (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 
 

Kun sekä harjoituskavereiden että valmentajan toimintaa ohjaa alhainen motivaatio, vaikuttaa 

se väistämättä etenkin sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta motivoituneen urheilijan toimintaan. 

Minäsuuntautunut pääsee helpommalla, eikä joudu harjoituksissa pärjätäkseen ponnistella 

heikosti motivoituneiden voittamiseen. Tehtäväsuuntautunut urheilija vastaavasti yrittää silti 

parhaansa harjoituksissa, mutta etenkin pari- ja joukkuepeleissä eteen tulee tilanteita, jolloin 

hänenkään ei tarvitse laittaa kaikkea likoon. Pitkällä aikavälillä myös tehtäväsuuntautuneen 

motivaatio voi heikentyä harjoituskavereiden heikosta motivaatiosta. 

Usein harjoitusryhmän jäsenten tavoitteet ja kyvyt vaihtelevat. Joukkueena urheilevien 

yksilöiden tavoitteiden, kykyjen ja vaatimusten ristiriita aiheuttavat ongelmia.  Valmentajan on 

ratkaistava tämä ristiriita. Jos ongelma ratkaistaan parhaiden yksilöiden tason ja tavoitteiden 

mukaan, on valmentaja omaksunut urheilun maailman kovat kilpailulliset arvot, joiden mukaan 

vain parhaat pärjäävät (Hämäläinen 2008, 85). Hämäläisen (2008, 85) ja Salimäen (2000, 25) 

mukaan urheilujärjestelmässä vallitsee darvinismin laki. Vahvimmat ja näkyvimmät persoonat 

nousevat esiin. Osa urheilijoista sitoutuu valmentajan vaatimuksiin ja kokevat itsensä 

erityiseksi samalla kun toiset tippuvat väkisin kyydistä. (Hämäläinen 2008, 85.) 

 

 

8.7 Oma henkinen tila ja -ympäristö 

 

Oma henkinen tila- ja ympäristö koostuu urheilijan sisäisiin tuntemuksiin liittyvistä yläluokista 

harjoittelusta ei saa tarpeeksi nautintoa, ei onnistumisen kokemuksia, heikentynyt 

itseluottamus, henkinen väsymys, vaikuttamisen tunteen puute ja kiinnostus muihin lajeihin sekä 

positiivisen palautteen puutteesta, joka löytää osin paikkansa myös Puutteellisen valmennuksen 

ja Harjoitteluyhteisön pääluokissa. Tähän yläluokkaan eroteltiin ne maininnat, jotka liittyvät 

sisäisiin tuntemuksiin, mitä palautteen puute urheilijassa aiheuttaa. 
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"Urheilu ei tunnu enää mukavalta vaan väkinäiseltä ja pakolliselta." (M10, kansallinen, 

jääkiekko) 

"Harjoittelu ei vain maistu niin paljon kuin ennen." (M2, kansallinen, salibandy) 

"Ei nauti/ei saa iloa lajista enää." (N32, kansallinen, maastohiihto) 

"Tunne siitä, että urheileminen vaatii enemmän kuin antaa." (M3, kansallinen, kansainvälinen, 

salibandy) 
 

Jos harjoittelusta ei saa tarpeeksi nautintoa ja urheilu vaatii enemmän kuin se antaa takaisin, 

niin harjoittelumotivaatio laskee nopeasti. Ilon ja nautinnon katoaminen voi johtua tässä 

aineistossa esille tulleiden muiden pääluokkien tekijöistä tai vahvistavista tekijöistä 

muodostuneeseen Urheilun viehätyksen vähenemiseen. Heikentävien tekijöiden luokittelussa 

vahvistavien tekijöiden lajin viehätystä vastaavaa yläluokkaa ei syntynyt vähäisten mainintojen 

vuoksi, joten lajinautinnon vähentymiseen liittyvät maininnat sisältyvät tähän yläluokkaan. 

Vastaavasti kiinnostus muihin lajeihin nousi esiin merkittävänä yläluokkana. Huipulla 

urheileminen vaatii intohimoa tekemiseen. Jos se hiipuu, niin harjoittelu usein vähenee tai 

urheilija voi ajautua henkiseen uupumukseen eli burn out -tilaan tavoitteiden ja omien kykyjen 

ja tekemisen ristiriitojen vuoksi. (Lämsä & Mäenpää 2002a, 12–13). Erityisesti vahvasti 

minäsuuntautuneet urheilijat voivat menestyksen puutteen vuoksi kadottaa harjoittelun 

nautinnon, onnistumisen kokemukset ja itseluottamuksen. 

"Onnistumisen ja pätevyyden kokemusten vähentyminen." (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu)  

"Usko omiin kykyihin on vähentynyt" (N21, piiri, yleisurheilu) 

 

Onnistumisen kokemusten puute aiheuttaa koetun fyysisen pätevyyden tunteen heikkenemistä, 

mitä kautta kaikkien urheilijoiden motivaatio sen suuntautumisesta riippumatta heikkenee. 

Aikaisemman motivaatiotutkimuksen perusteella koettu pätevyys on motivaation kannalta 

olennaisin tekijä. Jos urheilija kokee toistuvasti vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia niin 

motivaatio väistämättä heikkenee. Onnistumisen kokemusten kannalta on tärkeää, että urheilija 

pääsee harjoittelemaan itselleen sopivan tasoisessa ympäristössä ja saa positiivista palautetta 

onnistumisistaan. Minäsuuntautuneet urheilijat saavat motivaatiolleen vahvistusta parhaiten 

hieman omaa tasoa heikommasta ryhmästä. Tehtäväsuuntautuneelle ryhmän tasolla ei ole niin 

suurta merkitystä. Itsensä kehittämisestä ja asteittain vaikeutuvasta sekä sen alaluokasta eli 

haastavasta harjoittelusta motivaatiota saavat urheilijat saavat omaa tasoaan vahvemmasta 

ryhmästä vahvistusta motivaatiolleen. He saavat onnistumisen kokemuksia omasta 

kehittymisestään. 
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"Itseluottamuksen menetys (toistuvat vastoinkäymiset)" (M3, kansallinen, kansainvälinen, 

salibandy) 

"Epäonnistumiset, itseluottamuksen loppuminen" (M16, kansallinen, jalkapallo ja futsal) 

 

Heikentynyt itseluottamus voi olla seurausta vähentyneestä uskosta omiin kykyihin.  

Itseluottamus on suorituksen onnistumisen kannalta olennaista. Jos itseluottamus on hukassa ja 

sen vuoksi urheilusuorituksen taso laskee, niin motivaatio heikkenee siinä mukana sekä 

menestyksestä että itsensä kehittämisestä motivoituneilla urheilijoilla. Hiihtäjän kirjoituksessa 

havaitaan myös heikon menestyksen ja yhteys itseluottamuksen. Minäsuuntautunut urheilija voi 

menettää itseluottamustaan vertailemalla suorituksiaan toisiin. 

 

"Motivationen har minskat på grund av att 'alla andra' är så mycket bättre och jag känner att jag 

inte har någon möjlighet längre att få delta i hemma VM → dåligt självförtroende inom idrotten." 

(N6, kansallinen, maastohiihto) 

"Telinevoimistelussa tunne, että on ”vanha” (huiput n. 16-vuotiaita)" (N31, kansallinen, 

telinevoimistelu ja teamgym) 

 

Telinevoimistelijan kirjoitusta voidaan tulkita monella tavalla. Itsensä vanhaksi tunteminen voi 

tarkoittaa sitä, että urheilija kokee olevansa heikommalla tasolla kuin nuoremmat ja pelkää, että 

ei saavuta kehitystä enää "vanhana" tarpeeksi. Hänen motivaatiotaan ohjaa huippu-urheilun 

ytimeen kuuluva menestysvaatimus. Urheilija kokee, että hänen on turha enää harjoitella kovaa, 

koska hän ei tule menestymään huipulla koskaan, tai ainakin se olisi erittäin tuskainen taival 

edettäväksi. 

"Henkinen väsymys, liiat paineet..." (N13, kansainvälinen, lentopallo) 

"Lähipiirin paineet heikensivät suorituskykyä. (stressi)" (N25, kansallinen, telinevoimistelu) 

 

Huipulla urheileminen tai sinne pyrkiminen vaatii todella paljon aikaa ja henkisiä resursseja. 

Henkinen väsymys on yleensä pitkittyneen stressin aiheuttamaa uupumusta, joka voi syventyä 

huomaamatta jopa burn out -tilaan saakka, jolloin yksilö romahtaa ja todennäköisesti lopettaa 

urheilemisen. Henkisen väsymyksen aiheuttama loppuun palaminen on moniulotteinen 

ongelma, johon ei ole olemassa yksittäistä syytä (Gustafsson ym. 2008). Ulkoiset paineet 

menestykseen tai osallistumiseen esimerkiksi vanhemmilta tai valmentajalta aiheuttavat 

henkistä väsymystä. Ulkoisia paineita kohtaavat urheilijat alisuoriutuvat helposti 

kilpailutilanteissa. (Treasure ym. 2007; Weinberg & Gould 2003, 81.) Urheilija kokee ennen 

lopettamistaan yleensä liian paljon vaatimuksia, jotka hänen pitää toteuttaa. (Gustafsson ym. 

2008.) Tyypillinen loppuun palanut urheilija on aloittanut liian kovan harjoittelun, sekä 

määrältään että tehokkuudeltaan liian aikaisin. (Feigley 1984.)  
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"Orsaker till detta kan vara...burn out..." (N4, kansallinen, suunnistus) 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa 22–26-vuotiaiden urheilu-uransa burn outin takia lopettaneiden 

huippu-urheilijoiden burn out-tilaan ajautumiseen johtavia syitä on löydetty korkeasta 

minäsuuntautuneisuudesta, ulkoisiin odotuksiin nähden heikosta koetusta pätevyydestä ja 

ristiriidoista oman suorituskyvyn kanssa, liiallisen harjoittelun aiheuttamasta ylirasituksesta 

(Gustafsson ym. 2008.) täydellisyyteen pyrkivästä luonteesta (Feigley 1984; Gustafsson ym. 

2008) sekä itsevarmuudesta ja kiireisestä aikataulusta (Feigley 1984). Burn out-tilaan 

ajautumassa oleva urheilija ei huomaa stressaamisensa vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen 

tilaansa. Korkea harjoittelumotivaatio, urheilijan identiteetti ja omatunto eivät anna tällöin 

periksi löysätä tahtia, eikä urheilija myönnä uhkaavaa tilannetta itselleen. (Gustafsson ym. 

2008.)  

"Tunne siitä, että en pysty itse vaikuttamaan halutulla tavalla menestykseeni ja kehittymiseen 

lajissani." (N2, kansallinen, pesäpallo) 

 

Urheilija voi kokea, että hän ei pysty vaikuttamaan kehittymiseensä ja menestykseensä. 

Vaikuttamisen tunteen puute heikentää koettua autonomiaa. Tämä yläluokka on hyvin lähellä 

Puutteellisen valmennuksen pääluokkaa, sillä yleensä valmentajasta riippuu, kuinka paljon 

urheilija pystyy vaikuttamaan omaan tekemiseensä. Myös Harjoitteluyhteisöllä eli joukkue- ja 

harjoituskavereiden tyyli vaikuttaa autonomian tunteeseen.  

"Itseen kohdistunut kritiikki + haukkuminen" (M15, piiri, jääkiekko) 

 

"Vaikka koen itse onnistuvani, en saa siitä mitään palautetta, mutta heikommista suorituksista 

kyllä rangaistaan...Se laskee harjoittelumotivaatiotani, koska koen, että on ihan sama onnistunko 

vai epäonnistun, niin en pääse eteenpäin urheilulajissani. Jos kovaa työntekoa lajin eteen ei 

huomata, tulee itselleni tosi turhautunut olo ja motivaatiokin vähenee." (N2, kansallinen, 

pesäpallo) 

 

 

Positiivisen palautteen puute aiheuttaa negatiivisia pätevyyden kokemuksia ja heikentää 

motivaatiota (Deci &  Ryan 2000). Jos urheilija kokee harjoittelun epämiellyttäväksi niin hän 

voi ajautua helposti motiiviristiriitaan kahden ikävän asian välillä. Urheilija voi jättää 

menemättä harjoituksiin ja toisaalta haluaa vältellä poissaolosta aiheutuvaa negatiivista 

palautetta (Kaski 2006, 144; Caldarelli ym. 1986). Vastaavasti urheilijat kaipaavat 

valmentajalta kehittävää palautetta motivaation vahvistamiseksi. Aineiston urheilijat tuovat 

esille turhautumistaan valmennukseen ja harjoitteluyhteisöön, kun kovaa työntekoa ei huomata. 
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Turhautuminen voi liittyä myös urheilun maailman ulkoisiin tahoihin, mutta luultavasti 

urheilija tarkoittaa sisäpiiriä. 

"Kiinnostus uusien lajien kokeiluun -> ajankäytölliset ongelmat." (N16, kansallinen, 

joukkuevoimistelu) 

"Halu urheilla monipuolisemmin..." (N3, kansallinen, pikajuoksu) 

 

Kiinnostus muihin lajeihin on luonnollista arvomaailman ja kiinnostuksen kohteiden vaihtelua. 

Esimerkiksi kun kehitystä ei enää tapahdu ja tavoitteet on saavutettu omassa lajissa, moni 

urheilija etenkin piiritasolla tai harrastetasolla vaihtaa lajia tai valitsee oman lajin rinnalle toisen 

lajin. Lajin vaihto tai urheiluseuran vaihto ovat kansanterveyden kannalta hyviä drop outin 

ilmenemismuotoja. Kun urheilija päättää kokeilla uusia lajeja ja urheilla monipuolisemmin, 

ajan puute harjoitteluun 'omassa' lajissa tulee esteeksi. Urheilijoista 17 % mainitsee 

tavoitteekseen liikuntataitojen monipuolistamisen. Isoa osuutta selittää se, että kohderyhmänä 

ovat liikunnanopettajaopiskelijat. Kiinnostus uusia lajeja kohtaan, johtaa myös 

ajanpuutteellisiin ongelmiin ja liittyy myös elämänarvoihin eli muut asiat urheilua tärkeämpiä 

-luokkaan Urheilun ulkoisen elämän pääluokassa. 

 

 

8.8 Loukkaantumiset 
 

Loukkaantumisten pääluokka koostuu loukkaantumisista, loukkaantumisen pelosta ja heikosta 

terveydestä. Yleisesti terveyteen liittyviä tekijöitä tuli vain vähän esille. Kirjoituksissa 

painottuvat loukkaantuminen ja sen pelko ja erään kansainvälisen tason urheilijan 

kirjoituksessa käy ilmi loukkaantumisen yhteys Tavoitteellisuuteen ja Harjoittelun 

toteutukseen.  

"Mahdolliset vammat, jotka ovat hidastaneet tai jopa estäneet harjoittelua." (M1, kansainvälinen, 

yleisurheilu) 

 

"Myös loukkaantuminen, joka estää suunnitelmallisen harjoittelun ja jolloin harjoittelusta tulee 

'kikkailua' syö motivaation." (M5, kansainvälinen, 400m juoksu) 
Loukkaantuminen voi milloin tahansa katkaista säännöllisen harjoittelun ja jopa lopettaa 

urheilu-uran kokonaan, ainakin entisellä tasolla. Lievemmät vammat eivät yksittäisinä 

tapauksina heikennä harjoittelumotivaatiota etenkään vahvasti motivoituneilla urheilijoilla, 

mutta toistuessaan usein ne voivat heikentää ja sammuttaa motivaation harjoitteluun kokonaan. 

Toistuva loukkaantumiskierre heikentää urheilijan suorituskykyä, jolloin urheilijan taso 

heikkenee, tavoitteet voivat tuntua kaukaiselta ja Harjoittelun toteutus ei ole tavoitteellista tai 

mielekästä. 
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"Paha loukkaantuminen (varsinkin, jos nivuset vaivaavat vielä, kroonisesti pitkään)" (M4, piiri,  

jalkapallo) 

"Vakava tai toistuvat loukkaantumiset" (M3, kansallinen, kansainvälinen, salibandy) 

 

Loukkaantuminen pysäyttää joka kerta eteen tullessaan. Kun urheilija suhtautuu oikealla tavalla 

realiteetteihin, hän asettaa tavoitteet uusiksi ja rakentaa harjoitusohjelmansa niiden mukaan 

sopivaksi. Menestystavoitteet täytyy joksikin aikaa unohtaa tai niitä täytyy siirtää ajanjaksolla 

tulevaisuuteen. Krooniset vaivat estävät parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja voivat siksi 

heikentää motivaatiota. Vakava loukkaantuminen pysäyttää, mutta myös järkyttää erityisesti 

kovia tavoitteita asettanutta urheilijaa.  

 

"Loukkaantumisen pelko." (M7, kansallinen, sulkapallo) 

 

Myös pelko mahdollisesta loukkaantumisesta heikentää motivaatiota. Oletettavasti 

loukkaantumisen pelko hiipii mieleen helpommin urheilijoilla, jotka ovat aikaisemmin urallaan 

loukkaantuneet usein tai vakavasti. Urheilija voi pelätä loukkaantuvansa samalla tavalla 

uudelleen miettiessään onkohan loukkaantumisesta jo kuntouduttu. Loukkaantumisen jälkeen 

urheilija joutuu tekemään yleensä kaikista epämiellyttävimpiä harjoituksia palatakseen ehjänä 

takaisin normaaleihin harjoituksiin ja kilpailuihin. 

 

"Jag har igen blivit sjuk och kan inte på något sätt motivera mig och satsa  på träning när jag vet 

att risken är stor att bli sjuk igen." (N6, kansallinen, maastohiihto) 

 

Heikko terveys muodostuu vain muutamasta maininnasta toistuvasta sairastelusta ja terveyden 

pettämisestä. Harjoittelun kannalta terveys on elinehto ja sitä pidetään ehkä itsestään 

selvyytenä. Toistuva sairastelu heikentää jokaisen harjoittelun toteutusmahdollisuuksia, mutta 

motivaatioon se ei välttämättä vaikuta. Pitkään jatkunut sairastelu voi kuitenkin masentaa 

urheilijaa kun hän ei pääse toteuttamaan itseään, suorituskyky ja taidot heikkenevät sekä 

tavoitteita täytyy laskea. 

 

 

8.9 Urheilun ulkoinen elämä 
 

Urheilun ulkoisesta elämästä muodostui aineiston suurin heikentävien tekijöiden pääluokka. 

Pääluokka muodostuu elämänarvoihin liittyvistä elämäntilanne -, muut asiat urheilua 

tärkeämpiä - ja ei aikaa muuhun elämään -yläluokista, sekä ajanpuute harjoitteluun -, läheisten 

ihmisten puutteellinen tuki- ja heikko taloudellinen tuki -yläluokista. Urheilun ulkoiseen 
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elämään kuuluvat kaikki asiat, jotka liittyvät urheilijaan urheilun maailman ulkopuolelta. 

Perhe, ystävät ja muu lähipiiri ovat lähellä urheilijaa, mutta he eivät kuulu valmennustiimiin tai 

harjoitteluyhteisöön, jotka tässä tutkielmassa katsotaan kuuluvan urheilun sisäiseen elämään. 

Osa urheilijoista kirjoitti elämäntilanteiden vaihtelun vaikuttavan heikentävästi 

harjoittelumotivaatioon. Eräs urheilija viittaa kokonaisvaltaisesti elämäntilanteiden vaihteluun, 

arvoihin ja ajankäyttöön: 

 

"Jag har insett att något annat kan vara viktigare i livet, och satsar fullt på studier, arbete och 

familjen." (N6, kansallinen, maastohiihto) 

"Orsaker till detta kan vara studier, människoförhållanden...,jobb, andra värdesingar enligt 

livsskede (barn...)" (N4, kansallinen, suunnistus) 

"Löysin elämäni rakkauden ja halusin panostaa häneen." (N25, kansallinen, telinevoimistelu) 

 

Muut asiat urheilua tärkeämpiä koostuu maininnoista, joissa muut arvot, kuten koulutus, työ ja 

perhe nousevat arvojärjestyksessä urheilun yläpuolelle. Aikuisena perheen perustamisikään 

tultaessa tavoitteellinen urheiluharjoittelu voi tippua elämän arvoasteikossa alemmas, jolloin 

harjoittelu määrä vähenee ja harjoittelumotivaatio heikkenee. Toisaalta motivaatio voi edelleen 

säilyä korkealla, mutta ajanpuute estää harjoittelumäärän nostamista. Tässä tutkielmassa 

muiden asioiden kuten, työn, opiskelun, perheen, ystävien, velvollisuuksien ja muiden 

harrastusten vuoksi aiheutuva ajan puute harjoitteluun muodostui omaksi yläluokakseen. 

"Päätös panostaa täysillä opiskeluun on johtanut ajankäytöllisiin ongelmiin ja vaikuttanut 

omaan jaksamiseen." (N16, kansallinen, joukkuevoimistelu) 

"Aika, vapaa-aikaa liian vähän, koska työt / koulu vie paljon, ystävät, seurakunta ja muut 

harrastukset vievät ajan." (N24, kansallinen, cheerleading) 

 

Ajan puute harjoitteluun on aikaisemman tutkimuksen mukaan kaikenikäisillä 

liikuntaharrastusta eniten rajoittava tekijä (Weiss & Petlichkoff 1989; Weinberg & Gould 2010, 

432). Erityisesti muut harrastukset vievät aikaa (Weiss & Petlichkoff 1989), kuten myös tässä 

tutkielmassa käy ilmi. Positiiviset motiiviristiriidat kahden miellyttävän asian, kuten urheilu- ja 

musiikkiharrastuksen välillä, liittyvät ajankäytön ongelmiin (Kaski 2006, 144; Caldarelli ym. 

1986). Ajan puute harjoitteluun eroaa hivenen ei aikaa muuhun elämään -yläluokasta. Voidaan 

olettaa urheilijan edelleen arvostavan urheilua tärkeimmäksi, mutta muilta velvollisuuksilta ei 

harjoittelulle yksinkertaisesti jää aikaa. Stressi liittyy ajan puutteeseen ja kiireisen elämään, 

joten ajan puute harjoitteluun voi johtaa henkiseen väsymykseen. 

"Muista asioita on tullut elämään ja täyttänyt arjen (parisuhde, työt jne...) eikä treenaamiselle 

ole jäänyt enää niin paljon aikaa ja pikkuhiljaa harjoittelu on vähentynyt ja motivaatio hiipunut. 

Opiskelut ovat pakottaneet keskittymään muuhunkin kuin urheiluun ja vieneet aikaa arjesta." 

(N5, piiri, jalkapallo) 
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Osa urheilijoista kokevat myös, että heillä ei ole urheilun vuoksi aikaa muuhun elämään. 

Erityisesti vapaa-ajan puute nousi esiin, sillä elämä täytyy muustakin kuin urheilusta. Urheilija 

voi kyllästyä tarkasti aikataulutettuun elämään. Tällöin voidaan edelleen ajatella, että yksilö 

kokee muiden arvojen nousseen urheilua tärkeämmäksi. Erityisesti lapsesta asti urheilu-uraan 

täysipainoisesti panostaneet urheilijat voivat kokea, että he ovat menettäneet vapaa-aikaa 

kaikkeen muuhun mielenkiintoiseen. Toisaalta urheilija on myös vahvasti sosiaalistunut 

urheilun maailmaan (Heikkala & Vuolle 1990) ja ei välttämättä halua tai osaa irrottautua. Tässä 

tutkielmassa erään urheilijan mukaan "harjoittelun on lopettaminen vaikeaa", joka viittaa 

urheiluun elämäntapana. 

"Vapaa-ajan puute" (M15, piiri, jääkiekko) 

"Kiireinen elämä + stressi" (M15, piiri, jääkiekko) 

 

Kiireinen elämä ja opiskelun ja työn vaativuus vievät aikaa harjoittelulta ja toisaalta harjoittelu 

vie aikaa muulta elämältä. Huippu-urheilijan ja tavallisen ihmisen roolien sovittaminen yhteen 

voi nousta suureksi ongelmaksi. Urheilijan rooliin kuuluu olla menestyvä ja kehittyvä. Muiden 

elämän osa-alueiden laiminlyönti ja taka-alalle jättäminen on sallittua, jos menestystä tulee, 

mutta jos menestystä ei tule, toimii urheilija yhteiskunnan normien vastaisesti. (Eskola 1995.) 

Toisaalta urheilijan menestystä tavoitteleva asenne voi näkyä myös urheilun ulkopuolella ja 

kunnianhimo ajaa myös koulutus- ja työuralla pitkälle jolloin elämä voi olla kiireistä ja 

stressaavaa. 

 

"Kadonnut taustatuki" (M12, kansallinen, jääkiekko) 

"Lähipiiri ei arvosta / ymmärrä urheilua" (N8, piiri, jalkapallo) 

"Muita ei ole enää kiinnostanut sinun urheilu-urasi." (N21, piiri, yleisurheilu) 

"Painostus kouluun keskittymiseen." (N31, kansallinen, telinevoimistelu ja teamgym) 
 

Läheisten ihmisten puutteellinen tuki löytää paikkansa Urheilun ulkoisesta elämästä. Mikäli 

urheilijan lähipiiri ei arvosta tai ymmärrä urheilijan elämän vaatimuksia eikä tukea heiltä tule, 

on urheilijan vaikeaa elää täysipainoista urheilijan elämää. Mitä korkeammalla tasolla urheilua 

harrastaa, sitä pienemmistä asioista erot kilpailuissa syntyvät. Tällöin taustajoukkojen rooli 

tukena korostuu. Minäsuuntautunut urheilija voi myös kokea muiden vähentyneen 

kiinnostuksen uraansa kohtaan heikentävän motivaatiota. Ulkopuoliset menestyspaineet voivat 

aiheuttaa stressiä ja motivaation heikkenemistä. Vastaavasti ulkopuolinen painostus opiskeluun 

urheilu-uran kustannuksella heikentää erään urheilijan motivaatiota. 
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"Heikko taloudellinen tilanne...ei mahdollisuutta panostaa niin paljon harjoitteluun" (M16, 

kansallinen, jalkapallo ja futsal) 

"Ei rahallista tukea, ei varaa." (N20, kansainvälinen, TeamGym) 

"Ei sponsoreita." (N32, kansallinen, maastohiihto) 
 

Heikko taloudellinen tilanne heikentää puitteita harjoitella täysillä. Lähinnä kansainvälisen 

tason urheilijoita koskeva yläluokka kiteyttää suomalaisen huippu-urheilun ongelman tai 

tietyissä lajeissa sen puutteen: ammattimaiseen harjoitteluun ei ole mahdollisuuksia, sillä 

rahatuloja ei virtaa kuin muutamissa lajeissa, joissa sponsorisopimukset ja suuri yleisö tuovat 

rahaa lajin pariin. Lähinnä amatööritasolla pyörivissä lajeissa, kuten salibandyssa, urheilijat 

harjoittelevat SM-tasolla lähes ammattilaisurheilijan tavoin määrältään ja tehoiltaan siviilityön 

ohessa. Kansallisen tason hiihtäjä kirjoittaa sekä kilpailukykyisten välineiden että sponsoreiden 

merkityksestä, jotka yhdessä mahdollistaisivat paremmat menestysmahdollisuudet, jota kautta 

harjoittelumotivaatio vahvistuisi. 

 

 

8.10 Yhteenveto 
 

Tässä tutkielmassa harjoittelumotivaatiota heikentävät tekijät löytävät paikkansa 

aikaisemmasta urheilu-uran lopettamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Myös uusia huomioitavia 

tekijöitä tuli esille. Aikaisemmasta tutkimuksesta Tavoitteellisuuteen liittyviä tekijöitä ovat 

haasteiden puute (Weinberg & Gould 2010), joka liittyy myös Harjoittelun toteutukseen, 

ulkoapäin asetetut tavoitteet (Metsämuuronen 1995) sekä saavutetut tavoitteet (Vuolle 2008; 

Vuolle 2001; Eskola 1995). 

 

Harjoittelun puutteelliseen toteutukseen liittyviä tekijöitä aikaisemmassa tutkimuksessa ovat 

puutteelliset harjoitteluolosuhteet (Eskola 1995; Kalliopuska ym. 1995), ikävät harjoitukset 

(Metsämuuronen 1995) harjoittelun yksipuolisuus (Niemelä & Vilhu 1991), harjoitusten 

rasittavuus ja leikkimielisyyden puuttuminen harjoituksista (Moberg 1990). Huipputason 

joukkue- ja yksilöurheilijoiden raportoimat vaikeat valmentaumisolosuhteet (Vuolle 2008) 

viittaavat Harjoittelun puutteelliseen toteutukseen ja Puutteelliseen valmennukseen, mutta 

joukkueurheilijoilla (2,2 %) niiden merkitys oli selvästi pienempi kuin yksilöurheilijoilla 

(7,1 %) Vuolteen (2008) tutkimuksessa. Tässä tutkielmassa oli nähtävissä samaa suuntaa. 

Yksilöurheilijoista yli puolet (52 %) kokevat harjoittelun puutteellisen toteutuksen heikentävän 

motivaatiota kun vastaavasti joukkueurheilijoista näin kirjoittaa vain viidesosa. Puutteellisen 
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valmennuksen luokka muodostui molemmilla ryhmillä samankokoisiksi (yksilö 57 %, joukkue 

64 %). Henkisen harjoittelun puuttuminen ja heikosti sujuva harjoittelu tulivat tutkimuksessa 

esille harjoittelumotivaatiota heikentävinä tekijöinä. Aikaisemman tutkimuksen valossa ne 

eivät kuitenkaan johda urheiluharrastuksen lopettamiseen. 

 

Alle 19-vuotiaiden nuorten urheilun lisenssiharrastamisen vaihtuvuus yhden kauden aikana on 

noin 28 %. Tämä tarkoittaa, että 28 % lopettaa harrastamisen ja uusia urheilijoita tulee saman 

verran tilalle. (Lämsä & Mäenpää 2002b, 12). Weinbergin ja Gouldin (2010, 516 - 517) 

tutkimuksessa alle 18 -vuotiaista urheilijoista noin kolmasosa lopettaa kilpaurheilun vuoden 

sisällä joista suurin osa vaihtaa harrastusta toiseen mielenkiinnon mukaan. Harvempi lopettaa 

negatiivisten syiden, kuten hauskuuden puutteen, huonon valmentajan tai liiallisten paineiden 

vuoksi. Urheiluharrastuksen lopettaminen on yleensä vain hetkellistä (Weiss & Petlichkoff 

1989) ja vaihtuu iän karttuessa monesti ei-kilpailulliseen liikuntaan. (Lämsä & Mäenpää 2002b) 

Nuorilla lajinvaihdossa suuntaus on yksilölajeista joukkuelajeihin ja aikuisuutta kohti 

mentäessä siirrytään joukkuelajeista yksilölajeihin. (Fogelholm 2007). 

 

Ei kehitystä -pääluokka saa vahvistusta myös aikaisemmasta tutkimuksesta. Weinbergin ja 

Gouldin (2010) kategoria "oppiminen pysähtynyt" viittaa pysähtyneeseen kehitykseen. Lisäksi 

yleisurheilua liian vaativana lajina pitävien urheilijoiden (Eskola 1995) kehitys voi olla 

pysähtynyt tai heikentynyt suhteessa toisiin. Jos vertailu toisiin korostuu, niin puhutaan 

enemmänkin heikkoon menestykseen liittyvistä tekijöistä. Ikääntyminen (Vuolle 2001, 2008; 

Eskola 1995) on moniulotteinen tekijä, joka aiheuttaa muun muassa tuloskehityksen 

heikkenemistä. 

 

Heikko menestys on monesti seurausta kehityksen pysähtymisestä tai hidastumisesta, joka 

puolestaan voi aiheutua harjoittelun puutteellisesta toteutuksesta ja tavoitteiden puuttumisesta 

tai liian korkeista tavoitteista. Valmennus ja harjoitteluyhteisön toiminta vaikuttavat suoraan 

harjoittelun toteutukseen ja epäsuorasti myös kehittymiseen ja menestykseen. Kehityksen 

pysähtyminen ja menestys voivat puolestaan vaikuttaa negatiivisiin tuntemuksiin eli omaan 

henkiseen tilaan eli onnistumisten ja nautinnon tunteiden puutteeseen sekä heikentyneeseen 

itseluottamukseen ja henkiseen väsymykseen.  
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Aikaisemmassa tutkimuksessa Menestykseen ja palkkioihin viittaavia tekijöitä ovat 

taloudelliset syyt (Eskola 1995; Vuolle 2001, 2008), heikko menestys, epäonnistumiset 

kilpailuissa (De Knopp 1994: Eskola 1995; Vuolle 2001, 2008) ja odotuksen mukaisen 

menestyksen puute (Vuolle 2008). 

 

Puutteelliseen valmennuksen on nähty vaikuttavan motivaatioon heikentymiseen ja 

urheiluharrastuksen loppumiseen myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Singer 1984, 

Kalliopuska ym. 1995, 2-3; Vuori 2003, 101; De Knopp 1994; Eskola 1995; Vuolle 2001; 

Vuolle 2008). Aineistossa vahvasti esiin tullut urheilijan ja valmentajan välinen huono suhde 

ja heikko sosiaalinen tuki on myös aikaisemmassa tutkimuksessa yhdistetty urheilijan 

heikompaan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen (Corbillon ym. 2008, 93) ja urheiluharrastuksen 

lopettamisen syyksi (Eskola 1995). Valmentajan aiheuttamat paineet (Singer 1984) ja 

erimielisyydet seurajohdon tai valmentajan kanssa (De Knopp 1994; Eskola 1995; Vuolle 2001; 

Vuolle 2008) nousevat aikaisemmassa tutkimuksessa myös esiin. 

 

Aikaisempien tutkimusten (mm. Cote ym. 1995; Cote ym. 2007; Cote & Sedgwick 2003; 

Hämäläinen 2008) valossa voidaan tulkita, että hyvän valmentajan prototyyppiä ei ole 

olemassa, sillä yksilöllisten persoonallisuustekijöiden, kehitystason, tavoitteiden ja 

taustatekijöiden mukaan vaihtelee, millaista on oikea optimaalinen valmennus. Lisäksi urheilija 

tarvitsee valmentajaansa eri-ikäisenä eri tavalla (Cote ym. 2007). Tämän aineiston urheilijat 

korostavat valmentajan osaamista, omistautuneisuutta, tasa-arvoista kohtelua ja urheilijan 

huomioimista yksilönä. Myös vastuunjakaminen urheilijoille nähdään tärkeänä. Hämäläisen 

(2008) valmentajatyyppien karkeasta jaottelusta ankaran kilpailullisen valmentajan ja tasa-

arvoisen ystävän yhdistelmän toimivan nuorille aikuisille kilpaurheilijoille, joilla on itsensä 

kehittämis- ja menestystavoitteita. 

 

Harjoitteluyhteisöön ja yleensä urheilun ulkoiseen sosiaaliseen ympäristöön viittaavia tekijöitä 

aikaisemmassa tutkimuksessa ovat perheen aiheuttamat ulkoiset paineet (Singer 1984), 

ulkoapäin asetetut tavoitteet (Metsämuuronen 1995), sosiaalisen tukiverkoston ja yhteyden 

puuttuminen, (Vuori 2003, 101; Weinberg & Gould 2010) sekä ihmissuhdeongelmat ja 

perhesyyt (De Knopp 1994; Eskola 1995; Vuolle 2001; Vuolle 2008). 
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Omaan henkiseen tilaan ja -ympäristöön viittaavia tekijöitä ovat kyllästyminen tai 

mielenkiinnon häviäminen (Kaski 2006; De Knopp 1994; Eskola 1995; Vuolle 2001; Vuolle 

2008) sekä harjoittelun aiheuttama väsymys ja stressi ja burn out (De Knopp 1994; Lämsä & 

Mäenpää 2002a, 12–13). Motivaatiotekijät, jotka vaikuttavat nuorena urheilemisen 

aloittamiseen, joutuvat uuden arvotarkastelun kohteeksi identiteetin kehittymisen ja 

kasvuprosessin aikana. Tällöin urheilu ei välttämättä aiheuta ristiriitoja tai konflikteja; se ei 

vain enää toimi nautinnon välineenä. (Caldarelli ym. 1986.)  

 

Loukkaantumiset, vammat ja sairastelu (63 %) nousivat tässä aineistossa suurimmaksi 

yksittäiseksi harjoittelumotivaatiota heikentäväksi tekijäksi. Tätä tukee aikaisempi tutkimus 

(Eskola 1995; Vuolle 2001; 2008; Kalliopuska ym. 1995, 8–18), jossa loukkaantumiset muiden 

elämänarvojen rinnalla ovat suurimpia syitä lopettamiseen. Erityisesti paljon urheilevien 

kohdalla kannattaa huolehtia riittävästä huoltavasta harjoittelusta osana harjoitussuunnitelmaa, 

jotta loukkaantumilta vältyttäisiin. Muut elämänarvot tässä tutkielmassa muodostuvat Urheilun 

ulkoiseen elämän pääluokasta muut asiat urheilua tärkeämpiä sekä ei aikaa muuhun elämään 

yläluokista. Muut elämänarvot (57 %) ovat tässä tutkielmassa suuressa roolissa. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa myös muut harrastukset (Eskola 1995; Kalliopuska ym. 1995) 

ja taloudellinen tilanne (Kalliopuska ym. 1995) ovat yksittäisinä tekijöinä nousseet esiin. 

 

Aikuisiällä loukkaantumisista ja taloudellisesta tilanteesta johtuvien syiden merkitys korostuu. 

(Kalliopuska ym. 1995, 2–3 ; Vuori 2003, 101). Myös ajankäyttöön liittyvät asiat korostuvat 

aikuisiällä (Willis & Campbell 1992, 22) mutta ajanpuute ja muut harrastukset ovat suurimpia 

syitä urheiluharrastuksen lopettamiseen kaikenikäisillä Weiss & Petlichkoff 1989). Toisaalta 

ajanpuute voi viitata hyväksyttävänä tekosyynä myös kiinnostuksen puutteeseen. (Buckworth 

& Dishman 2002). 

Itsemääräämisteorian mukaan urheilija jaksaa kovia harjoittelumääriä ja ikävältä tuntuvia 

harjoituspäiviä paremmin mikäli hän oppii säätelemään toimintaansa autonomiaa tukevaksi. 

Tällöin urheilijan ura jatkuu todennäköisesti pidempään. Ongelmia syntyy, kun urheilija ei enää 

osaa säädellä toimintaansa koettua autonomiaa tukevasti. Sitoutuneelle urheiluharrastuksen 

lopettaminen on iso asia, sillä hänen täytyy luopua syntyneistä sosiaalisista yhteyksistä. (Lämsä 

& Mäenpää 2002a, 12–13.)  
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Valmentajan heikko panostus vaikuttaa välillisesti muihin pääluokkiin. Toiminnan 

Tavoitteellisuus ja Harjoittelun toteutus kärsii eikä valmentaja ei pysty auttamaan urheilijaa 

kehittymisen pysähtyessä jolloin Menestys ja palkkiot jäävät vähäiseksi. Valmentaja on 

Harjoitteluyhteisön suurin yksittäinen kasassa pitävä voima, joten vaikutukset heijastuvat koko 

yhteisöön esimerkiksi joukkueeseen. Urheilija ei saa harjoittelusta tarpeeksi nautintoa ja 

dominoiva valmentaja voi pahimmassa tapauksessa vaimentaa urheilijan äänen, eikä urheilija 

pysty vaikuttamaan omaan tekemiseen. Näin valmentaja vaikuttaa vahvasti myös Omaan 

henkiseen tilaan ja -ympäristöön. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa (Sarrazin ym. 2007) normatiivista vertailua korostavassa 

motivaatioilmastossa harjoitelleiden käsipallonpelaajien koettu autonomia ja pätevyys sekä 

yhteenkuuluvuuden tunne on heikentynyt. Motivaation heikentyminen näkyy osallistumisen 

asteittaisena vähentymisenä ja lopulta urheiluharrastuksen lopettamisena. (Sarrazin ym.2007; 

Treasure ym. 2007)Tehtäväsuuntautuneita valmennusmenetelmiä käyttävien valmentajien 

urheilijat kokevat viihtyvänsä harjoituksissa paremmin ja heidän loukkaantumisriskinsä on 

pienempi koetun hyvinvoinnin myötävaikutuksena (Corbillon ym. 2008, 93–94; Cote & 

Sedgwick 2003, 67–68). 

 

Urheilun kokonaisvaltaisuus elämää määräävänä tekijänä on harjoittelumotivaatiota 

heikentävien syiden taustalla Urheilun ulkoisen elämän luokassa. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa (Eskola 1995, 16–17) nuorten urheilijat kokevat lopettamisella olevan eniten 

merkitystä vapaampaan elämän viettoon ja he kokevat voivansa tehdä kaikkea sellaista, mihin 

ei urheilu-uran aikana ollut aikaa. Toisaalta kun muut asiat nousevat elämässä tärkeiksi, 

harjoittelulle ei yksinkertaisesti ole aikaa enää yhtä paljon kuin ennen. Ajanpuute tulee esille 

myös Mobergin (1990) ja Niemelän ja Vilhun (1991) tutkimuksissa harjoittelun lopettamiseen 

johtavina tekijöinä. Harjoittelun vähentäminen tai lopettaminen voi tuoda helpottavan tunteen 

elämään, mikäli harjoittelumotivaatiota on heikentänyt lisäksi Omaan henkiseen tilaan ja -

ympäristöön liittyvät tekijät. Jos tähän yhdistetään vielä pysähtynyt kehitys ja urheilun kovia 

arvoja vastaan oleva heikko menestys niin urheilijan on hankala motivoitua Tavoitteellisesta 

hyvin toteutetusta harjoittelustakaan. Muita tämän tutkielman tuloksia vahvistavia tekijöitä 

ovat muut elämänarvot (Vuolle 2008), harrastuksen kiinnostamattomuus ja kyllästyminen 

(Eskola 1995; Moberg 1990), harjoitusten rasittavuus (Moberg 1990), muut harrastukset, 
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puutteet valmennusavussa (Eskola 1995; Vuolle 2001), menestymättömyys (Vuolle 2001; 

Eskola 1995; Niemelä & Vilhu 1991) sekä leikkimielisyyden puuttuminen (Moberg 1990) ja 

harjoittelun yksipuolisuus (Niemelä & Vilhu 1995), jotka viittaavat tylsään harjoitteluun sekä 

harjoitusten ajankohta (Niemelä & Vilhu 1991) joka liittyy ajanpuutteeseen harjoitteluun. 

"...om mängden bara minskat är orsakerna mindre och kanske mer tillfälligt medan on jag avstod 

helt så skulle det bero på större faktorer." (N4, kansallinen, suunnistus) 
 

Lopuksi tarkastellaan harjoittelumotivaatiota heikentäviä tekijöiden jakaumaa aineistossa. 

Jakaumat vahvistavat aikaisempaa tutkimusta ja vastaavasti aikaisemman tutkimuksen huomiot 

tukevat tämän tutkimuksen huomioita. Merkille pantavaa on valmennuksen iso merkitys 

motivaation heikkenemisen kannalta myös aikuisilla urheilijoilla. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa puutteellisella valmennuksella ei ole havaittu yhtä suurta merkitystä motivaation 

ja urheiluharrastuksen loppumisen kannalta. Huomattavaa on myös Urheilun ulkopuolisen 

elämän (80 %) näkyminen useammassa merkittävässä yksittäisessä tekijässä. 

TAULUKKO 13. Yksittäisten harjoittelumotivaatiota heikentävien tekijöiden jakaumat (% 

urheilijoista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vammat, loukkaantumiset ja sairastelu  63 % 

puutteet valmennuksessa    61 % 

muut elämänarvot tärkeämpiä ja ajanpuute  57 % 

ei kehitystä, kehityksen taantuminen   48 % 

heikko menestys     41 % 

huono joukkuehenki     28 % 

opiskelu      28 % 

perhe ja ystävät     26 % 

työ        26 % 

kyllästyminen, nautinnon häviäminen  26 % 

itselle sopimattomat joukkue/harjoituskaverit 26 % 

ei harjoituskavereita/joukkuetta   22 % 

ei onnistumisia     20 % 

harjoittelun heikko toteutus    20 % 

heikko taustatuki     20 % 

  tavoitteita ei saavutettu      15 % 

taloudelliset syyt     15 % 

muut harrastukset     13 % 

heikentynyt itseluottamus    13 % 

puutteelliset harjoitteluolosuhteet   13 % 

  tavoitteet saavutettu         9 % 

  pienentynyt vastuu joukkueessa       9 % 

  ulkoiset paineet         9 % 

  stressi           7 % 

  tavoitteiden puuttuminen        4 % 
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8.11 Ryhmien välisiä eroja motivaatiotekijöiden suhteen 

 

Tässä luvussa tarkastellaan sukupuolten, yksilö- ja joukkueurheilijoiden sekä eri tasolla 

arrastavien eroja motivaatiota vahvistavien ja heikentävien tekijöiden suhteen. Eroja voidaan 

tarkastella kohdejoukossa, mutta niitä ei voida yleistää koskevaksi isompaa joukkoa 

kohdejoukon pienuuden takia. 

 

TAULUKKO 14. Ryhmien väliset erot harjoittelumotivaatiota vahvistavien tekijöiden suhteen. 

(% urheilijoista) Suuret erot lihavoitu.  

 

TAULUKKO 15. Ryhmien väliset erot harjoittelumotivaatiota heikentävien tekijöiden 

suhteen. (% urheilijoista) Suuret erot lihavoitu.  

Ryhmä TAV HAR EI KEH MEN VAL YHT HEN LOUK ULKO 

naiset n=30 33 43 50 40 77 60 53 57 83 

miehet n=16 19 19 44 69 31 38 50 75 75 

yksilö n=21 38 52 52 48 64 43 48 71 76 

joukkue n=25 25 20 44 52 57 60 56 56 84 

piiri n=9 + ei 

tasoa n=2 

11 22 67 44 89 67 44 67 89 

kansallinen 

n=28 

32 32 32 50 57 46 64 60 86 

kansainvälinen 

n=9 

33 56 78 56 44 56 22 67 56 

Ryhmä TAV HAR KEH MEN VAL YHT VIE TER ULKO 

naiset n=30 57 70 77 63 83 83 43 20 57 

miehet n=16 44 31 81 63 25 56 56 6 56 

yksilö n=21 43 71 71 62 71 67 48 19 71 

joukkue n=25 60 44 84 64 56 80 48 12 44 

piiri n=7 + ei 

tasoa n=2 

67 78 78 56 78 78 44 33 89 

kansallinen 

n=28 

54 46 86 64 60 75 54 14 46 

kansainväl. 

n=9 

33 67 56 67 56 67 33 0 56 
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Lyhenteet pääluokista: tav = tavoitteellisuus, har = harjoittelun toteutus, keh = itsensä 

kehittäminen/ei kehitystä, men = menestys ja kilpaileminen/menestys ja palkkiot, val = 

valmennus/puutteellinen valmennus, yht = harjoitteluyhteisö, vie = urheilun viehätys, hen = 

oma henkinen tila- ja ympäristö, ter = terveys, louk = loukkaantumiset, ulko = urheilun ulkoinen 

elämä.  

Naisten ja miesten eroista voidaan tulkita, että naiset ovat pohtineet kirjoitelmaansa hieman 

syvällisemmin ja useammalta kannalta, sillä naisten vastaukset jakaantuvat monipuolisemmin 

eri pääluokkiin. Vastaajista 30 oli naisia ja 16 miehiä. Kohdejoukkoon voidaan kuitenkin 

yleistää muutamia seikkoja. Naiset kokevat tavoitteellisuuteen ja harjoittelun toteutukseen 

liittyvät tekijät merkittävimmiksi sekä vahvistavina että heikentävinä tekijöinä. Voidaan tulkita, 

että naisille monipuolisella ja mielekkäällä harjoittelun toteutuksella on enemmän merkitystä 

motivaation kannalta. Miehillä erityisesti heikko menestys korostuu heikentävänä tekijänä. 

Valmennukseen ja harjoitteluyhteisöön liittyvät erot sekä vahvistavina että heikentävinä 

tekijöinä ovat kohdejoukossa merkittävät. Naiset kokevat erityisesti valmentajan suhtautumisen 

urheilijaan selvästi merkittävämpänä. Tulkinnan mukaan urheilija-valmentajasuhteessa naisten 

kanssa yhteiset keskustelut korostuvat. Miehet pitävät loukkaantumisia merkittävimpänä 

motivaatiota heikentävänä tekijänä kuin naiset. 

Yksilö- ja joukkueurheilijoiden osalta on havaittavissa myös pieniä eroja kohdejoukossa. 

Yksilöurheilijoiden motivaatio on selvästi enemmän riippuvainen harjoittelun toteutukseen 

liittyvistä tekijöistä. Yksilöurheilijoista selvästi suurempi osa pitää harjoittelun toteutukseen 

liittyviä tekijöitä merkityksellisenä motivaation kannalta sekä vahvistavien että heikentävien 

tekijöiden osalta. Valmennuksen osalta vahvistavien tekijöiden luokittelun osalta 

valmennuksella on suurempi merkitys yksilöurheilijoille. Heikentävien tekijöiden osalta eroja 

ei tullut esille. Harjoitteluyhteisö on molemmille ryhmille tärkeä, mutta joukkueurheilijoille 

sillä on suurempi merkitys. Yksilöurheilijoiden kirjoitelmista tuli esille urheilun ulkopuolisen 

elämän vaikutus erityisesti ajankäytön tasapainon ja arvojärjestyksen osalta vahvemmin 

harjoittelumotivaatiota vahvistavana tekijänä. Toisaalta joukkueurheilijoille urheilun 

ulkopuolisella elämällä on yhtä suuri merkitys. 

Urheilijan tason mukaan havaittavia eroja ei ole paljon. Mielenkiintoista on se, että 

menestyksen merkitys ei muutu piiritasolta kansainväliselle tasolle. Vain kaksi kuudesta 

kansainvälisen tason naisurheilijasta kokee heikon menestyksen heikentävän 

harjoittelumotivaatiota. Vastaavasti kaikki kolme kansainvälisen tason miestä kirjoittivat 

menestykseen ja palkkioihin liittyvistä tekijöistä tekijöistä.  
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9 MOTIVAATIOTEKIJÖIDEN SUHDE LIIKUNNAN MERKITYSRAKENTEISIIN 

 

Urheilijan harjoittelumotivaatio pohjautuu yksilön omiin merkitysrakenteisiin eli siihen miten, 

millä tavalla ja kuinka vahvasti yksilö kokee liikunnalla ja urheilulla olevan hänelle merkitystä 

elämässään. (Liukkonen ym. 2002b). Yksilö kokee merkitykselliseksi asiat, jotka tuottavat 

nautintoa. Klemola (1995, 133–134) yhdistää merkityksellisyyteen liikunnan tuottamat 

kokemukset. Kaikkeen liikuntaan liittyy aina kehollinen kokemus. Taitoihin liittyvät keholliset 

kokemukset välittyvät tähän hetkeen kehomuistin avulla. Kehollinen kokemus voi olla 

harrastusta ylläpitävä tekijä, varsinkin kun kokemukset liittyvät taitavaan liikkeeseen ja 

liikkumiseen. Kehomuisti välittää liikkumisen aiheuttaman mielihyvän tunteen ja on 

yhteydessä liikuntaa kohtaan suuntautuvaan virittäytyneisyyteen. 

 

Liikunta eri muodoissaan sisältää lukuisia merkityksiä, joista muodostuu jokaisen yksilön 

kohdalla omanlainen merkitysrakennekokonaisuus.  Yksilö liikkuu ja urheilee joko muutaman 

vahvan merkityksen vuoksi tai aktiivisuus perustuu useaan vähemmän voimakkaaseen 

merkityssäikeeseen. (Koski & Tähtinen 2005.) Sosiaalinen ympäristö ja ympäröivä kulttuuri 

ohjaavat yksilön liikunnan merkityksiä (Eichberg 1987; Hämäläinen 2008; Klemola 1995). 

 

Yksilöiden kokemat liikunnan ja urheilun merkitykset voidaan jäsentää seuraaviin 

merkitysulottuvuuksiin; 1) kilpailullisuuden, 2) terveyden (Eichberg 1987; Honkonen & 

Suoranta 1999; Hämäläinen 2008; Klemola 1995), 3) hauskuuden, leikin ja ilon (Hämäläinen 

2008), 4) ilmaisullisuuden ja ruumiinkokemusten (Hämäläinen 2008; Klemola 1995), 5) 

sosialisaation (Hämäläinen 2008; Honkonen & Suoranta 1999; Klemola 1995), 6) 

lajimerkityksen ulottuvuuteen (Lehmuskallio 2007), joka sisältää piirteitä kilpailun ja 

hauskuuden ulottuvuudesta sekä 7) työn eetokseen, jossa harjoittelu ja urheilu nähdään kovana 

työnä ja raatamisena että 8) virtuositeettiin, jossa urheilulla nähdään itsearvoinen asema ja 9) 

huolenpidon (Hämäläinen 2008) ulottuvuuteen sekä 10) itsen projektiin (Klemola 1995). Itsen 

projekti liittyy oman kehon tuntemuksiin ja henkiseen kehittymiseen (Klemola 1995) sekä 

sisältää piirteitä terveyden ja ilmaisun ja ruumiinkokemusten ulottuvuudesta.  
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Aikaisemmassa tutkimuksessa 14–15-vuotiaat urheilijat kokevat urheiluharrastuksen kannalta 

merkittävimmäksi kaverit, vanhemmat ja valmentajat sekä oman lajin, hauskanpidon, 

rentoutumisen ja ystävyyssuhteet (Tiirikainen & Konu 2013). Liikunnan 

merkitysulottuvuuksista sosiaalisuus, huolenpidon eetos, lajimerkitys ja hauskuus ovat siis 

olennaisia murrosikäisen urheilijan motivaation kannalta. 

 

 

9.1 Motivaatiotekijöiden yhteys liikunnan merkitysulottuvuuksiin 

 

Tässä tutkielmassa harjoittelumotivaation kannalta merkitystä nähdään tavoitteellisuudella, 

harjoittelun toteutuksella, itsensä kehittämisellä, menestyksellä ja kilpailemisella, 

valmennuksella, harjoitteluyhteisöllä, urheilun viehätyksellä, terveydellä ja urheilun ulkoisella 

elämällä, jotka löytävät osin paikkansa aikaisemmasta liikunnan 

merkitysrakennetutkimuksesta. Kuviossa 8 kuvataan harjoittelumotivaatiota vahvistavien ja 

heikentävien tekijöiden suhdetta liikunnan merkitysulottuvuuksiin. Mitä useampaan 

merkitysulottuvuuteen aineistosta nousseet pääluokat liittyvät, sitä merkityksellisempiä ne 

motivaation kannalta ovat. Katkoviivalla kuvataan heikompaa ja vahvemmalla vahvempaa 

yhteyttä. 
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          Vahvistavat tekijät          Merkitysulottuvuudet                Heikentävät tekijät 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Harjoittelumotivaatiota vahvistavien ja heikentävien tekijöiden yhteys liikunnan 

merkitysulottuvuuksiin. (mukaillen Koski & Tähtinen 2005; Klemola 1995; Hämäläinen 2008; 

Eichberg 1987; Honkonen & Suoranta 1999; Lehmuskallio 2007; Caillois 2001) 
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Työn eetoksessa harjoittelulla ja kovalla työllä on itseisarvoinen asema ja ajatellaan, että työn 

määrä mittaa urheilijan arvon. Urheilu nähdään raatamisena, jossa työnteko lopulta palkitaan. 

Työn teosta eli harjoittelusta voi muodostua riippuvuus. Urheilija saattaa myös pelätä, että 

kilpa- tai harjoittelukumppanit harjoittelevat enemmän ja alkaa pelätä epäonnistumistaan. Työn 

ilmapiiri on tyypillistä kestävyyslajien huipulla, jossa harjoitustuntumäärät ovat todella korkeat. 

(Hämäläinen 2008.) Tässä tutkielmassa säännöllisestä tavoitteellisesta harjoittelusta 

motivoituvat sekä harjoittelun ja kehittymisen yhteyden ymmärtäneet urheilijat ovat lähimpänä 

työn eetosta. Myös vähentynyttä harjoittelun määrää motivaatiota heikentävinä tekijöinä pitävät 

urheilijat ovat omaksuneet kovan työn teon urheilijan arvona ja vaativat sitä myös 

harjoituskavereilta. Urheilijat myös haluavat, että muut näkevät kovan työn teon ja palkitsevat 

siitä. 

"Jos kovaa työntekoa lajin eteen ei huomata, tulee itselleni tosi turhautunut olo ja motivaatiokin 

vähenee. Jos joukkueella ei ole suurempia tavoitteita ja pelaajista huomaa velttoutta ja 

yrittämättömyyttä, vaikuttaa se negatiivisesti omaankin motivaatioon harjoittelun suhteen." (N2, 

kansallinen, pesäpallo) 
 

Hauskuuden ulottuvuudessa leikki ja leikinomainen tekeminen ovat keskiössä. Liikunta 

koetaan itsessään arvokkaana ja se tuo iloa ja nautintoa. Harjoittelu tuo iloa ja päivittäinen 

toiminta on urheiluharrastuksen ydin. Toiminta harjoituksissa ja siellä viihtyminen saa aikaan 

mielihyvän kokemuksia urheilijalle. (Hämäläinen 2008, 103; Klemola 1995.) Leikki ja urheilu 

sisältävät samanlaisia ominaispiirteitä. Vapaus ja vapaaehtoisuus sekä sattuma, epävarmuus ja 

jännitys tiettyjen sääntöjen puitteissa liittyvät molempiin. (Caillois 2001.) Tässä tutkielmassa 

lähimpänä hauskuuden ja leikin ulottuvuutta ovat Urheilun viehätykseen kuuluvat harjoittelusta 

nauttiminen, itsensä toteuttaminen ja lajin viehätys. Hauskuuden ja leikin ulottuvuuden 

ytimessä ovat ystävät ja yhdessä tekeminen urheilu urheiluharrastuksen parissa (Hämäläinen 

2008; Klemola 1995) eli sosiaalinen yhteenkuuluvuus nähdään tärkeänä. Harjoitteluyhteisöön 

kuuluvat harjoituskaverit ja yhteishenki ja harjoitusilmapiiri sisältävät hauskuuden piirteitä. 

Tylsää harjoittelua motivaatiota heikentävänä tekijänä pitävät urheilijat haluaisivat 

harjoitteluun lisää mielenkiintoa, jotta harjoituksissa viihtyisi paremmin. 

 

Päämäärätietoinen harjoittelu ei estä urheilijaa nauttimasta harjoitusten mukavasta ilmapiiristä. 

Hauskuuden vuoksi urheileva yksilö ei ota urheilua mahdottoman vakavasti. 
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Virtuositeetin eetoksessa urheillaan urheilun vuoksi ja tarkoituksena on oppia elämään kuten 

urheilija. Virtuositeetin eetos edustaa urheilun ideaalia puhtaimmillaan. Urheilija on kasvanut 

urheilun maailmaan niin syvälle kuin se vain on mahdollista. Virtuositeettia esiintyy etenkin 

taituruutta vaativien ja elämyksellisyyttä korostavien lajien edustajilla, joiden lajeissa 

kilpailemisella ei ole lainkaan tai on vain vähän merkitystä. Tässä tutkielmassa itsensä 

toteuttaminen Urheilun viehätyksen luokassa edustaa virtuositeettia puhtaimmillaan. 

"...pääsen toteuttamaan itseäni paremmin kentällä. Saan jääkiekon ja urheilun kautta ylipäätään 

suuria flow-kokemuksia, jolloin mielessä ei liiku mikään muu ja tunnen mielen ja ruumiin 

täydellistä yhteyttä." (M10, kansallinen, jääkiekko) 

"Lisääntynyt tai sammumaton intohimo" (M6, kansallinen, uinti ja telinevoimistelu) 

 

Lajimerkityksen ulottuvuudessa urheilija näkee omalla lajillaan itseisarvoa. Urheilija harrastaa 

sen vuoksi, että nauttii lajistaan. Puhtaimmillaan lajimerkitystä aineistosta edustaa lajin 

viehätys Urheilun viehätyksen pääluokasta. Yllä olevan jääkiekkoilijan Itsensä toteuttamiseen 

liittyvässä flow-puheessa tulee esille lajin suuri merkitys motivaatiolle. Lajimerkitys näkyy 

myös, kun urheilija ei enää koe saavansa lajistaan nautintoa.  

 

"Ei nauti/ei saa iloa lajista enää" (N32, kansallinen, maastohiihto) 

"Lajin harrastaminen nautinnollista" (N28, piiri ja kansallinen, salibandy) 

 

Kilpailun ulottuvuudessa korostuvat voiton tahto, häviämisen vihaaminen ja fyysisten 

suoritusten ja taitojen esittely toisille sekä niiden vertailu toisten suorituksiin. Harjoittelulla on 

selkeä tavoite, joka ohjaa toimintaa. (Klemola 1995, Hämäläinen 2008, Eichberg 1987, 

Honkonen & Suoranta 1999.) Tässä tutkielmassa urheilijat näkevät Tavoitteellisuudella ison 

merkityksen harjoittelumotivaation kannalta. Kilpailun ulottuvuudessa harjoittelu nähdään 

välinearvona kilpailullisia tavoitteita ja menestystä kohti. Menestyminen ja toisten voittaminen 

menevät kaiken edelle (Hämäläinen 2008) eli urheilija on omaksunut Salimäen (2000) mukaan 

huippu-urheilun kovia arvoja. Tässä tutkielmassa Menestys ja kilpaileminen vahvistavat 

harjoittelumotivaatiota ja toisaalta heikko menestys, laskenut maine ja pienet palkkiot 

heikentävät motivaatiota. Liian hyvä menestys motivaatiota heikentävänä tekijänä viittaa myös 

siihen, että urheilija on kilpailusuuntautunut. Kilpailulliset ja suorituskeskeiset merkitykset 

ovat tärkeitä kilpa- ja varsinkin huippu-urheilijoille (Klemola 1995, Hämäläinen 2008, 

Eichberg 1987, Honkonen & Suoranta 1999). Urheilijana oleminen määräytyy suhteessa toisiin 

urheilijoihin. Merkitystä on myös julkisuudella, maineella, rahalla, vallalla ja kunnialla 
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(Klemola 1995, 62–64). Kilpailun ulottuvuus liittyy oleellisesti koettuun fyysiseen pätevyyteen 

ja minäsuuntautuneiseen motivaatioon. (Koski 2013). 

 

Itsensä kehittäminen on minäsuuntautuneelle urheilijalle väline menestykseen. Kilpailun 

ulottuvuudessa itseään mitataan tilastoihin ja kelloon sekä tehdään testejä, jotta toiset olisivat 

voitettavissa (Klemola 1995, 65–66). Tässä tutkielmassa urheilijat kirjoittavat 

kilpailullisuuteen viittaavasti tuloskehityksestä ja halusta näyttää muille kehittymistään.  

 

Huolenpidon ulottuvuudessa korostuu urheilijan ja hänen valmentajansa läheinen suhde. 

Urheilija kokee itsensä turvalliseksi kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, jossa urheilija 

on ihmisenä tärkeämpi kuin hänen tekemä urheilusuoritus. (Hämäläinen 2008, 103, 123–125.) 

Urheilija–valmentaja-suhde, valmentajan palautteen antotapa ja epätasa-arvoinen valmentaja 

liittyvät suoraan huolenpidon ulottuvuuteen. 

 

Sosiaalisuuden ulottuvuudessa yksilön kannalta merkityksellisiksi nousevat sosiaaliset suhteet, 

jota kautta liikunnalla on merkitystä. Yhdessä tekeminen, ihmissuhteet joukkuetovereihin ja 

valmentajaan ovat merkityksellisiä tekijöitä yksilön harrastamisen kannalta. (Hämäläinen 2008; 

Honkonen & Suoranta 1999) Aineistossa vahvasti sosiaalisia merkityksiä sisältävät 

Harjoitteluyhteisön ja Valmennuksen pääluokat. Urheilun sisäisestä maailmasta tarkasteltuna 

sosiaalisuuden ulottuvuudessa on kysymys joukkueena toimimisen merkityksestä ihmisenä 

kasvamisen (Hämäläinen 2008) ja kasvatuksen (Honkonen & Suoranta 1999) kannalta. 

Menestyskeskeisessä huippu-urheilun maailmassa sosiaalista yhteenkuuluvuutta käytetään 

apuna parempaan koheesioon ja tätä kautta joukkueen parempaan suorittamiseen. 

 

Terveyden ulottuvuuden sisällä yksilö kokee liikunnan välineeksi kohti terveempää minää. 

Äärimmilleen vietynä terveyden ideologian mukaan yksilön tavoitteena on täydellinen 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisuuden tila (Eichberg 1987, Hämäläinen 2008, Klemola 1995). 

Tässä aineistossa hieman tähän viittaavia mainintoja ovat fyysiseen kehitykseen, psyykkiseen 

harjoitteluun ja yhteishenkeen liittyvä kirjoitus. Jokainen kokee oman terveyden kannalta 

merkitykselliseksi juuri itselleen tärkeät asiat. Joku kokee merkitykselliseksi elinvoimaisuuden, 

mielihyvän ja ilon kokemukset, hyväntahtoisuuden ja leikkimielisyyden. Toiselle merkitystä 

on kokonaisuudesta huolta pitämisellä, jolloin mieli ja keho ovat harmoniassa keskenään. 
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(Klemola 1995, 66–69.) Tässä tutkielmassa Terveys nähdään Klemolan (1995, 70–71) 

määritelmän mukaan kehokoneen trimmaamisena tehokkaampien suoritusten 

aikaansaamiseksi. Aineiston urheilijat pitävät terveyttä lähinnä välinearvona kehittymiselle ja 

menestykselle. 

"Olen lenkkeillyt nyt säännöllisesti ja huomaan kuntoni kohonneen, myös vartaloni on 

paremmassa kunnossa ja se saa minut jatkamaan ja kehittymään vielä enemmän, koska urheilen 

niin paljon olen ymmärtänyt kehonhuollon välttämättömyyden. Olen venytellyt usein ja käynyt 

myös hierojalla säännöllisesti." (N11, kansallinen, jalkapallo) 

 

Terveyden merkitys määräytyy sisäisesti, kun mielihyvän kokemukset tulevat itse toiminnasta 

ja terveysvaikutukset, esimerkiksi hyvä kunto tiedostetaan itselle tärkeiksi tavoitteiksi. Terveys 

määräytyy kulttuurisesti, kun suorituskyky, keho ja hyvä kunto nähdään ulkopuolisena 

ideaalina. Tällöin keho muokataan kuntosaleilla ja solariumeissa edustuskuntoon ennen kuin 

sitä esitellään esimerkiksi kesäisillä uimarannoilla. (Klemola 1995, 67–68.) 

 

Ilmaisun ja ruumiinkokemusten ulottuvuudessa yksilö kokee ruumiinkokemuksillaan sekä 

kehon ja ympäristön välisellä suhteella merkitystä itselleen. (Hämäläinen 2008). Keho toimii 

ilmaisun välineenä ja olennaista on kehon ja ympäristön välinen suhde. Voimakkaat tunteet 

liittyvät ilmaisun ulottuvuuteen. Kehon avulla yksilö, esimerkiksi tanssija, ilmaisee henkisiä 

kokemuksiaan ja erilaisia tunteita. (Klemola 1995; Hämäläinen 2008.) Tässä tutkielmassa 

ilmaisullista liikuntaa harrastavia urheilijoita edustivat tanssija, rytminen voimistelija, 

cheerleader, 2 joukkuevoimistelijaa ja 3 telinevoimistelijaa. Aineistosta ei noussut yhtään 

mainintaa puhtaasti ilmaisullisuuteen tai ruumiinkokemuksiin liittyen. Lähimpänä 

ruumiinkokemuksia olivat urheilijoiden maininnat fyysisestä kehittymisestä.  

"Psyykkisen harjoittelun puuttuminen (pää ei kestä)" (N26, kansallinen, kestävyysjuoksu) 

"Saan jääkiekon ja urheilun kautta ylipäätään suuria flow-kokemuksia, jolloin mielessä ei liiku 

mikään muu ja tunnen mielen ja ruumiin täydellistä yhteyttä" (M10, kansallinen, jääkiekko) 

 

Kehotietoisuuteen ja kehon tuntemuksiin sekä henkisyyden ja kehon yhteyteen liittyvä itsen 

projekti liittyy pääasiassa itämaisiin kamppailulajiin. Tässä aineistossa vain erään 

kestävyysjuoksijan maininta psyykkisen harjoittelun merkityksestä ja jääkiekkoilijan kirjoitus 

flow-tilaan pääsystä liittyvät hieman itsen projektiin.  

 

Vahvistavien tekijöiden pääluokista Harjoittelun toteutus, Itsensä kehittäminen ja Urheilun 

viehätys ovat merkityksellisimpiä pääluokkia urheilijoiden motivaation kannalta. Myös 

Menestyksellä ja kilpailemisella on kilpaurheilijalle merkitystä. Heikentävien tekijöiden 
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luokittelusta Harjoittelun puutteellinen toteutus ja Oma henkinen tila ja -ympäristö vaikuttavat 

motivaatioon eniten. Toisaalta valmentajan ja harjoituskavereiden arvomaailma ja 

toimintatavat välittyvät ympäröiviin urheilijoihin, joten Valmennus ja Harjoitteluyhteisö 

liittyvät huolenpidon ja sosiaalisuuden ulottuvuuksien lisäksi välillisesti urheilijan kokemaan 

työn eetokseen, hauskuuteen, virtuositeettiin ja kilpailullisuuteen.  

 

 

9.2 Liikunnan merkitysrakenteiden yhteys valmentamiseen ja ohjaamiseen 
 
 

Valmentaja toimii urheilijan tukena ja turvana ja mahdollistaa tavoitteellisen toiminnan. 

Toimiva vuorovaikutussuhde urheilijan valmentajan välillä luo perustan pitkäjänteiselle 

toiminnalle kohti urheilijan asettamia päämääriä. Valmentajan omat tavoitteet valmentamisesta 

ja valmennettaviensa toiminnasta eivät saa olla ristiriidassa urheilijan päämäärien kanssa. 

Molemminpuolinen luottamus on hyvän valmennussuhteen perusta. Hyvä valmentaja on 

asiantuntija, joka osaa käsitellä ja johtaa eri-ikäisiä ja erilaisia persoonallisuuksia heille 

sopivalla valmennustyylillä. Luottamus valmennussuhteessa rakentuu oikeudenmukaisuuteen 

ja tasavertaiseen kohteluun (Cote ym. 2007; Cote & Sedgwick 2003, 67–69, 71–72; 

Hämäläinen 2008.) 

 

Sekä vapaa-ajan liikkujat että aktiiviurheilijat motivoituvat liikkumaan yksilöllisten syiden 

perusteella, joita tässä tutkielmassa tuli esille. Optimaalisessa tilanteessa urheilijan motivaation 

lähteet ohjaavat valmentamista. Urheilijakeskeinen valmentaminen pohjautuu tässä 

tutkielmassa nousseiden motivaatiota vahvistaviin tekijöihin, jotka puolestaan löytävät 

paikkansa liikunnan merkitysulottuvuuksien luokittelusta. Harjoittelumotivaatiota vahvistavat 

tekijät yhdistetään kuviossa 9 yksilökeskeisiin liikunnan merkitysulottuvuuksiin ja 

valmennuksen teorioihin. Kuviossa havainnollistetaan mistä tekijöistä ohjaaminen ja 

valmentaminen koostuvat ja mitä asioita tulee huomioida urheilijakeskeisessä valmennuksessa. 
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Liikkuja           Liikunnan merkitys        Tavoite        Valmennustyyli  Valmentajan rooli      Valmentaja 
  

 
 
 
 
 

 

 

KUVIO 9. Liikunnan merkitysrakenteiden yhteys valmentamiseen ja ohjaamiseen. (Cote ym. 

2007; Eichberg 1987; Honkonen & Suoranta 1999; Hämäläinen 2008; Klemola 1995; 

Lehmuskallio 2007.) 

 

Urheilijan persoonallisuus ja kehitystaso vaikuttavat valmennuksen toteutukseen (Cote ym. 

2007) ja harjoittelumotivaatiota vahvistaviin tekijöihin, jotka puolestaan voidaan jaotella 

liikunnan merkitysrakenteisiin. Liikunnan yksilölliset merkitykset määrittelevät yksilön 

suhteen liikuntaan ja toisaalta suhteellaan liikuntaan yksilö hahmottaa ja arvottaa liikunnan 

merkityksiä (Koski & Tähtinen 2005.)  Merkitysrakennekokonaisuus ja liikuntasuhde ohjaavat 

liikunta- ja urheilutoiminnan tavoitteita (Hämäläinen 2008; Koski & Tähtinen 2005). 

Taustatekijät ovat Coten ym. (1995) mukaan valmennussuhteen ulkopuolisia asioita. 

Esimerkiksi ulkoapäin tulevat odotukset voivat myös ohjata yksilön tavoitteiden asettelua ja 

toimintaa (Eskola 1995) sekä vaikuttaa motivaatioon, kuten tässä tutkielmassa tuli ilmi.  

Ulkopuolisia odotuksia voi tulla esimerkiksi perheeltä, sponsoreilta ja ympäröivästä 

kulttuurista esimerkiksi mediasta. Tämä korostuu etenkin huippu-urheilussa. Kuntoliikkujien 
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kohtaamat ulkopuoliset odotukset, esimerkiksi oman ulkonäön ja terveyden osalta, voivat 

ohjata liikuntasuhdetta, liikunnan merkityksiä ja liikkumisen päämäärää.  

 

Valmentajan persoonallisuus, asiantuntemus, johtamistaidot ja arvot vaikuttavat valmentajan 

rooliin tiedostamatta tai tiedostetusti. Valmennustyyliä ja -roolia voi tiedostetusti ohjata 

liikkujan persoonallisuuden, liikunnan merkitysrakenteiden ja tavoitteiden mukaan. Myös 

kasvatukselliset tavoitteet ohjaavat valmennusta. Valmentaja voi pyrkiä liikunta- ja 

urheilutoiminnan avulla kohti suurempia kasvatuksellisia tavoitteita tai käyttää kasvatuksellisia 

taitojaan ja kasvatuksellisia työkalujaan urheilullisiin päämääriin pyrittäessä.  Hämäläisen 

(2008) valmentajan roolit vaikuttavat siihen, millainen suhde urheilijan ja valmentajan välille 

muodostuu. Toimivassa valmennusprosessissa huomioidaan tämän viitekehyksen kaikki osa-

alueet ja rakennetaan toimiva kokonaisuus urheilijasta lähtien eläen koko ajan hermoilla 

huomioiden mahdolliset taustatekijöiden muutokset, esimerkiksi muiden harrastusten, 

perhehuolien ja ajan käytön ongelmien osalta. Optimaalisessa tilanteessa urheilija pääsee 

liikkumaan juuri hänelle sopivan valmentajan harjoitusryhmässä, jossa valmentaja tuntee 

jokaisen urheilijan yksilölliset taustatekijät, merkitysrakenteet ja tavoitteet. 

 

Lampisen (2012) mukaan suomalaisessa juniorijalkapallossa on liian vähän valmentajia, jotka 

liikunnallisten taitojen lisäksi opettavat sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, joiden avulla 

harjoituksissa viihtyminen paranee (Corbillon ym. 2008; Udry 1997). Sosiaalisuuden määrä 

riippuu valmentajan käyttämästä tyylistä ja roolista heijastuen käytettäviin 

valmennusmenetelmiin. Toiminnan taustalla vaikuttaa valmentajan omaksuma filosofia 

valmentamisesta.  Valmennusfilosofia perustuu mielikuviin hyvästä valmentamisesta. 

Mielikuvat pohjautuvat valmentajan omiin kokemuksiin valmennettavana ja valmentajana 

olemisesta, koulutukseen, keskusteluihin toisten valmentajien kanssa sekä urheilijoilta saatuun 

palautteeseen. Lisäksi mielikuviin vaikuttavat julkisuudessa esiintyvät valmentajat ja urheilun 

omat eriytyneet laji-instituutiot. (Hämäläinen 2008, 76.) Suomalaisessa vapaaehtoisuuteen 

perustuvassa valmennuskulttuurissa valmentajien sosiaalisen ja monipuolisen osaamisen 

lisääminen on haastavaa. Nuorten drop out urheilussa lisääntyy viisinkertaiseksi, mikäli yksilö 

kokee, että ei voi olla harjoitteluyhteisön sosiaalisessa ympäristössä vapautuneesti omana 

itsenään (Smith 2007). Tutkimustulos tukee itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 195; 2000) 
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mukaisia psykologisten perustarpeiden; autonomian ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, 

merkitystä harjoittelumotivaatioon. 

 

Nuorten suhde liikuntaan on hyvin vahva. 85 % yhdeksäsluokkalaisista nuorista pitävät vapaa-

ajan liikuntaa hyvin merkityksellisenä elämässään. (Lehmuskallio 2007.) 13–18-vuotiailla 

nuorilla kaikissa ikäluokissa, sekä pojilla että tytöillä, tärkeimmiksi liikunnan merkityssäikeiksi 

nousivat sosiaalisuuteen viittaava yhdessäolo, hauskuus ja viihtyvyys sekä terveys ja kunnon 

kohotus. Aktiivisesti liikkuvilla korostuivat kilpailullisemmat merkitykset sekä itsensä 

kehittäminen. (Koski & Tähtinen 2005.) Harjoittelumotivaation kannalta valmentajan 

kannattaa keskittyä sosiaalisuutta, hauskuutta ja viihtyvyyttä parantaviin motivaatiotekijöihin, 

joihin tässä tutkielmassa viittaavat Harjoitteluyhteisö ja Urheilun viehätys. Kilpailullisen 

menestyksen kannalta kannattaa keskittyä näiden lisäksi Tavoitteellisuuteen, harjoittelun 

progressiiviseen etenemiseen, jotta urheilijan kehittyminen mahdollistuu, sekä vahvistaa myös 

kilpailutilanteista nauttimista. Konkreettisen toiminnan keskiössä on urheilija ja hänen 

harjoittelun toteutus mielekkäällä tavalla. 
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10 POHDINTA 

Tässä luvussa pohditaan tutkielman tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumista. Tuloksien 

merkitystä tarkastellaan laajemmin; otetaan tulokset mukaan liikunnan ja urheilun kentälle ja 

katsotaan mitä annettavaa tuloksilla on valmennus- ja urheilutoimintaan sekä 

liikunnanopetukseen. Aluksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja lopuksi verrytellään. 

 

 

10.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua  
 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan sekä Tuomen ja Sarajärven (2004; 2011) että Eskolan 

ja Suorannan (2005) kriteerien pohjalta. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta on aina 

subjektiivinen (Eskola & Suoranta 2005, 210), joka täytyy huomioida tutkimuksen 

tekoprosessin aikana, jotta mahdollisimman objektiivinen näkökulma voidaan saavuttaa. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan merkitys on korostunut (Tuomi & Sarajärvi 2004, 131). 

Laadun arvioinnissa huomioitavia luotettavuuskriteerejä ovat uskottavuus, siirrettävyys, 

varmuus, vahvistettavuus ja toistettavuus (Eskola & Suoranta 2005, 210–212;  Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 136–137). Lisäksi luotettavuuden tarkastelussa täytyy huomioida 

tutkimuskohde, tarkoitus, tutkijan omat sitoumukset, aineistonkeruu ja analysointi, tutkimuksen 

tiedonantajat ja tutkimuksen kesto. Selkeä tutkimuksen etenemistä kuvaava raportointi lisää 

luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2004; 135, 138.) 

 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta tutkijan tulee varmistaa, että hänen muodostama 

tulkintansa aineistosta vastaa tutkittavien alkuperäisiä käsityksiä (Eskola ym. 2005, 210). Tässä 

tutkielmassa tulkintoja ei lähdetty varmistamaan vastaajilta, koska sen toteuttaminen olisi 

käytännössä ollut hankalaa. Tutkittavia oli 46, ja jokainen kirjoitti 2 kirjoitelmaa, joten 

työmäärä olisi ollut kohtuuttoman suuri. Eläytymismenetelmässä tällaista varmistusta ei 

tyypillisesti toteuteta (Eskola & Suoranta 2005). En myöskään lähtenyt haastattelemaan osaa 

tutkittavista, vaikka tällä menettelyllä tulkintaan olisi saatu triangulaatioperiaatteen (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 142) mukaan lisää luotettavuutta ja syvyyttä. Jatkotutkimuksessa sitä 

kannattaisi käyttää. Trianglulaatioperiaatteen mukaan tutkimuksen laatu ja luotettavuus paranee 

käyttämällä useampaa kuin yhtä aineistonkeruumenetelmää (Tuomi & Sarajärvi 2004, 142;  
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Tuomi & Sarajärvi 2011; Metsämuuronen 2006, 134) tai aineistoa analysoidaan useammalla 

tavalla, käyttämällä erilaisia tilastollisia testejä tai laadullisia analyysimenetelmiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 142;  Tuomi & Sarajärvi 2011). Tässä tutkielmassa aineiston kvantifiointia 

voidaan pitää triangulaatioperiaatteen mukaan luotettavuutta lisäävänä tekijänä (Tuomi & 

Sarajärvi 2011). Kvantifiointia tehtiin pääluokkien ja yksittäisten tekijöiden välillä yleisesti 

sekä sukupuolen ja tason mukaan että yksilö- ja joukkueurheilijoiden välillä. Tutkielmassa on 

otettu huomioon liikuntamotivaatioteorioiden lisäksi liikunnan merkitysulottuvuuksia, joten 

tutkimuksessa on käytetty myös teoreettista triangulaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 152). 

 

Tutkimuksen uskottavuutta lisää se, että luetutin tulososion urheilevilla ystävilläni ja 

keskustelin tulkinnoista ja niiden uskottavuudesta heidän kanssaan. Heidän ajatuksensa ja 

mielipiteensä tukevat käsityksiäni ja tulkintojani. Vahvistettavuuden kriteeri täyttyy 

tarkasteltaessa aihepiiriin liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja oman tutkimuksen tulosten 

suhdetta niihin (Eskola & Suoranta 2001, 212; Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137). Tuloksia ja 

tulkintaa tukevien aikaisempien tutkimusten löytyminen urheilijoiden harjoittelumotivaatiota 

vahvistavista sekä heikentävistä tekijöistä aina urheiluharrastuksen lopettamiseen saakka, ovat 

tämän tutkimuksen uskottavuuden ja vahvistettavuuden kannalta olennaisimpia asioita. Lisäksi 

motivaatiotekijöiden yhteys liikunnan koettuihin arvoihin ja merkitysulottuvuuksiin lisää 

tutkimuksen uskottavuutta ja vahvistettavuutta. 

 

Tutkimuksen siirrettävyys tarkoittaa, että tulokset ovat siirrettävissä samankaltaiseen 

kontekstiin (Eskola & Suoranta 2001, 211–212; Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137.) Tein 2008 

samasta aiheesta samalla menetelmällä tutkimuksen (Harju & Peltoniemi 2008) ystäväni kanssa 

kohderyhmänä urheilulukiolaiset. Tutkimus oli selvästi siirrettävissä. Siirrettävyyden 

paradigma on kuitenkin se, että siirrettävyys ei ole täysin mahdollista, koska sosiaalinen 

todellisuus on hyvin monimuotoista (Eskola & Suoranta 2001, 211–212; Tuomi & Sarajärvi 

2004, 136–137).  Tämä tutkielma on Tuomen ja Sarajärven (2011, 133) kriteerien perusteella 

validi, eli tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. Aikaisempi tutkimus ja 

esitestaus urheilevilla ystävilläni lisäävät myös validiutta. Tutkimuksen toistettavuus eli 

reliabiliteetti on korkea. Tätä tukevat aikaisemmat tutkimukset. 
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Tämän tutkielman aineisto muodostui monipuolisemmaksi kuin aikaisemmassa tutkimuksessa 

(Harju & Peltoniemi 2008); useita uusia tekijöitä nousi esiin ja samoista aiheista kirjoitettiin 

moniulotteisemmin. Tähän vaikuttavat luultavasti kohderyhmä ja sen koko. Liikuntaa 

yliopistossa opiskelevat urheilijat osaavat ajatella urheilun maailmaa monipuolisemmin ja 

heillä on muutama vuosi enemmän urheilu- ja elämänkokemusta kuin lukioikäisillä 

urheilijoilla. Tutkittavilla on myös näkemystä tulevina liikunnan ja urheilun alan ammattilaisina 

motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Se, että tutkittavilla ja tutkijalla on asiantuntemusta ja 

omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tutkija voi lisätä varmuutta ottamalla huomioon omat ennakko-oletuksensa tutkimustuloksista 

sekä huomioimalla tulkintaan vaikuttavia henkilökohtaisia tekijöitä. (Eskola & Suoranta 2001, 

212; Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137.) Olen ottanut tutkimustuloksia tulkittaessa huomioon 

oman laji-, harjoittelu-, valmennus- ja kulttuuritaustan. Pyrin jättämään tämän taustan sivuun 

luokittelua tehdessäni. Käytin monipuolista taustaa hyväksi, kun tulkitsin eri lajin urheilijoiden 

suoria lainauksia tulososiossa. Tutkijan yleinen käsitys urheilijoiden motivoituneisuudesta ja 

sen suuntautumisesta tietyissä lajeissa ja kulttuureissa on laadullisessa tutkimuksessa vahvuus, 

mutta toisaalta ennakkokäsitykset voivat johtaa ylitulkintaan eläytymismenetelmällä kerätystä 

aineistosta.  Pyrin tietoisesti välttämään ylitulkintaa ajatellessani yksittäisiä tekijöitä 

mahdollisimman laajasti. Olennainen kysymys kuuluu: Pystyykö tutkija irrottautumaan 

urheilun sisäisestä maailmasta ja näkemään asioita myös urheilun maailman ulkopuolelta, 

jolloin tarjoutuu mahdollisuus löytää jotain uutta ja merkityksellistä? 

 

Laadullisen aineiston riittävyyden määrittäminen on vaikeaa ja osin mahdotonta. Aineisto on 

riittävän kokoinen, kun saturaatiopiste saavutetaan, eli uudet tapaukset eivät tuo esiin mitään 

uutta. (Eskola & Suoranta 2005, 215; Mäkelä 1992, 52). Tässä aineistossa kirjoitelmia 

vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä tuli yhteensä 92, kun aikaisempi aineisto oli kooltaan 

55 kirjoitelmaa. Aineiston suuri määrä lisää myös luotettavuutta, jolloin saturaatiopiste 

eläytymismenetelmällä saavutetaan varmasti (Eskola & Suoranta 2005, 215). Toisaalta 

eläytymismenetelmällä saturaatiopiste voidaan saavuttaa jo noin 10–15 kirjoitelmalla, jolloin 

teoreettinen peruskuvio selviää (Eskola 1997, 24). 

Kirjoittaminen on luotettavampi tapa kerätä aineistoa haastatteluun nähden, jos kysytään hyvin 

henkilökohtaisista asioista, koska vastaajan anonymiteetti säilyy myös tutkijaan nähden. Näin 
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voidaan saada esiin arkoja asioita. Kehyskertomuspaperissa kysyttiin vastaajan sukupuolta, 

lajia, tasoa ja tavoitteita. Aineiston keruu toteutettiin Eskolan ja Suorannan (2005, 114) 

ohjeiden mukaan pakollisella kurssin luennolla ja opiskelijoita oli informoitu 

kirjoittamistehtävästä. Kaikki saivat yhteisesti samanlaiset ohjeet. Eläytymismenetelmän 

käyttö pakottaa tutkijan pohtimaan aineiston luotettavuutta erityisen tarkasti. Luotettavuuden 

ongelmana voi olla, että tutkittavat kirjoittavat vain stereotypioita keinotekoisesta tilanteesta. 

(Eskola & Suoranta 2005, 115–116.) Iso osa kirjoitelmista kirjoitettiin minämuodossa. Tämä 

todistaa kirjoittajien eläytymistä (Eskola 1998, 116).  

 

Osa tutkittavista ei käyttänyt kirjoitelmassa kokonaisia lauseita vaan he luettelivat tekijöitä 

listan muodossa. Heidän vastauksiaan voidaan luotettavuuden osalta kritisoida. Näistä 

luetteloista osa tekijöistä pysytteli hyvin yleisellä tasolla. Naisia tutkimuksessa oli mukana 30 

ja miehiä 16. Naiset kirjoittivat enemmän minämuodossa ja hieman pidempiä kirjoitelmia.  

 

Kun tutkittava on pelkistänyt ajatuksensa suoraan lyhyeksi ilmaukseksi, on vaarana, että tutkija 

tulkitsee pelkistyksen omalla tavallaan. Lyhyeksi pelkistetty ilmaisu jättää siis tutkijalle 

mahdollisuuksia useampaan tulkintaan. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt lukemaan 

pelkistyksiä niiden alkuperäisessä muodossaan ja luokittelemaan ne objektiivisesti alaluokkiin. 

Osa yleisellä tasolla pysyvistä ilmauksista sekä analyysissä muodostuneista pelkistetyistä 

ilmauksista löytävät paikkansa useammasta alaluokasta. Tutkittavan suoraan lyhyeksi 

pelkistetyt ilmaukset kertovat myös siitä, että tutkittava on miettinyt tutkittavaa asiaa jo 

aikaisemmin. Lyhyestä esitystavasta voi tehdä sen tulkinnan, että liikunta-alan opiskelijoille 

harjoittelumotivaatioon liittyvät tekijät ovat henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja omalta 

kohdaltaan jo aikaisemmin pohdittuja.  Lyhyesti ilmaistu tavoite kertoo myös, että omat 

motivaatioon vaikuttavat tekijät ovat tutkittavalle selkeitä. Tutkimustulosten kannalta tällä ei 

näyttäisi kuitenkaan olevan juuri merkitystä, kirjoittaako tutkittava tiiviisti vai tarkasti 

kuvaillen. Kuvailevista tarinoista saa toisaalta elävämpiä lainauksia tulososioon. Urheilijoiden 

kirjoitelmien aitoutta puoltaa aikaisempi tutkimukseni (Harju & Peltoniemi 2008) sekä muu 

aikaisempi tutkimus.  

 

Tutkimuksen varmuutta ja vahvistettavuutta lisää huolellinen raportointi tutkimuksen 

etenemisvaiheista. Sisällönanalyysin etenemistä ja syntynyttä luokittelua ja tulkintoja on 
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perusteltu tarkasti. Osa vastaajista käytti ilmaisuja, jotka ovat suoraan tutkimuksen 

teoreettisesta viitekehyksestä, kuten ”sisäinen motivaatio” ja ”ulkoinen motivaatio”. Nämä 

laajat termit voidaan tulkita monella tavalla, joten tällaiset ilmaukset voivat johtaa ylitulkintaan, 

jossa tutkija keksii ilmaukselle merkityksen omasta näkökulmastaan ja tutkimuksen 

viitekehyksestä.  

 
 

10.2 Johtopäätökset  

 

Tutkimuksen tulokset toivat esille paljon yksityiskohtaista ja konkreettista tietoa urheilijoiden 

harjoittelumotivaatioon liittyvistä tekijöistä. Uusia merkittäviä urheilijan 

harjoittelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä verrattuna aikaisempaan tutkimukseen ei tullut 

esille, mutta joitain pienempiä yksittäisiä tekijöitä kyllä. Lisäksi tämän tutkimuksen myötä 

ymmärretään paremmin miten tavoitteiden asettaminen, harjoittelun toteutus, itsensä 

kehittäminen ja menestys ja kilpaileminen ovat yhteydessä toisiinsa ja urheilun viehätykseen, 

valmennukseen ja harjoitteluyhteisöön. Lisäksi ymmärretään paremmin urheilun ulkopuolisen 

elämän roolia erityisesti urheilun viehätykseen. Tutkimustulokset harjoittelumotivaatiota 

kuvaavista tekijöistä tarjoavat jokaiselle urheilun parissa ja urheilijan lähellä toimivalle 

henkilölle mahdollisuuden ymmärtää urheilijaa ja omaa rooliaan urheilijan elämässä paremmin. 

 

Harjoittelun jatkaminen tai lopettaminen on aina yksilön oma valinta. Näitä valintoja 

valmentajat, opettajat ja muut taustahenkilöt pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan. 

Urheilijaa ei voida pakottaa harjoittelemaan. Mikäli urheilijan oma sisäinen halu loppuu tai 

muut elämän arvot nousevat urheilua tärkeämmiksi, on se tällöin hyväksyttävä. 

 

Urheilu on tavoitteellista toimintaa. Jaksaakseen kovia harjoitusmääriä urheilija tarvitsee 

motivaatiota, jota tavoitteellinen toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen vahvistavat. 52 % 

tutkimuksen urheilijoista pitää tavoitteellisuutta motivoivana tekijänä. Henkilökohtaisten 

tavoitteiden asetteluun vaikuttavat urheilun maailman arvot, urheilun ulkopuolinen elämä ja 

tavoitteet siellä, sekä yksilölliset liikunnan ja urheilun merkitysrakenteet. Urheilijan 

motivaation kannalta on tärkeää, että tavoitteet ovat käytettävissä oleviin resursseihin, omaan 

potentiaaliin ja kykyihin nähden mahdollisia. 
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Urheilu huipulla on elämää hyvin kokonaisvaltaisesti määräävä tekijä. Sitoutuessaan urheiluun 

yksilö joutuu suunnittelemaan elämäänsä kokonaisvaltaisesti, tekemään valintoja ja luopumaan 

jostain muusta. Ei-urheilevalle urheilijan elämä voi vaikuttaa epänormaalilta, koska hän on 

kasvanut erilaisessa maailmassa; eri instituutiossa. Urheilun maailmaan kasvaneelle oma 

elämäntyyli, jossa urheileminen on ajatuksissa läsnä ja ohjaa toimintaa, on normaalia. 

Urheileminen tuottaa tällöin nautintoa sekä herättää tunteita ja intohimoa. Harjoittelusta ja 

lajista täytyy nauttia, jotta kovia harjoitusmääriä jaksaa päivästä toiseen. Voidaan olettaa, että, 

mitä useampi yksittäinen tekijä pääluokkien sisältä lisää ja ylläpitää urheilijan 

harjoittelumotivaatiota, sitä todennäköisemmin urheilija jaksaa jatkaa kovaa harjoittelua.  

 

 

10.3 Pedagogisia ajatuksia 

 

Tällä tutkielmalla on annettavaa lähinnä lasten ja nuorten sekä aikuisten valmennustoimintaan, 

mutta tutkimus tuo lisäarvoa myös liikunnanopetukseen. Opettajan on tärkeää tiedostaa 

millaisten motivaatiotekijöiden varaan oppilaiden motivaatio rakentuu ja suunnata toimintaa 

näiden tekijöiden vahvistamiseksi sopivassa motivaatioilmastossa. Koulumaailmassa 

tehtäväsuuntautuneet toimintatavat korostuvat. Tämän tutkimuksen perusteella myös urheilijat 

hyötyvät tehtäväsuuntautuneesta ilmapiiristä, mutta huipulle etenevässä toiminnassa tarvitaan 

myös kilpailusuuntautunutta toimintaa menestyksestä ja kilpailemisesta motivoituneille 

urheilijoille. Koulun urheilutoiminnassa on hyvä juurruttaa oppilaisiin itsensä kehittämistä, 

urheilun viehätystä ja yhteisöllisyyttä painottavia toimintatapoja ja asettaa yhdessä toiminnalle 

tavoitteita lähinnä itsensä kehittämisen ja sosiaalisten taitojen ja ryhmän toiminnan alueelta. 

 

Hyvä opettaja tietää mistä tekijöistä oppilaan liikuntamotivaatio muodostuu. Hyvin rakennettu 

oppilaslähtöinen opetus rakentuu oppilaasta lähtevien motivaatiorakenteiden ja liikunnan 

koettujen merkitysrakenteiden ja kasvatuksellisuuden varaan. Liikunnanopettaja voi tarkentaa 

oppilaan tuntemusta tekemällä oppilailleen kyselyn: Mikä motivoi osallistumaan 

liikuntatunnilla ja mikä puolestaan vapaa-ajalla? Entä mitkä tekijät heikentävät motivaatiota 

osallistumaan koulussa ja vapaa-ajalla? Tästä aiheesta voisi tehdä jatkotutkimuksen 

kohdejoukkona esimerkiksi seitsemäsluokkalaiset oppilaat. Drop out-ilmiö vahvistuu juuri 

yläkouluikäisenä, joten tätä ikäluokkaa olisi tarpeen tutkia lisää.  
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Olen oppinut tämän tutkimuksen avulla ymmärtämään yksilöllisiä motivaatiorakenteita 

paremmin sekä ymmärtämään pienempiä ja yksityiskohtaisempia syitä urheilijoiden 

harjoitteluun ja harjoittelun vähentämiseen ja lopettamiseen. Liikunnanopettajana osaan 

jatkossa tunnistaa ja ymmärtää osallistumisen aktiivisuuteen liittyviä erilaisia syitä ja 

huomioimaan niitä opetuksessani. Opettajan kannalta olennainen löytyy vastaamalla kahteen 

kysymykseen:  

 

1. Miten vahvistan erilaisia motivaation lähteitä? 

2. Miten vähennän ja poistan motivaatiota heikentäviä tekijöitä koululiikunnassa ja 

valmennustoiminnassa? 

 

Aineistosta nousi huomionarvoinen seikka sekä urheilutoiminnan että liikunnanopetuksen 

ohjaamiseen: Hyvän ohjattava-ohjaaja-suhteen tärkeä rakennustekijä on keskinäinen 

mielipiteiden huomioiminen ja vastuun jakaminen. Kun ohjattava kokee pystyvänsä 

vaikuttamaan toimintaan ja saavansa luottamusta, hän kokee suhteen tiiviimpänä ja arvostus 

ohjaajaa kohtaan nousee. Kun arvostus toisia kohtaan on korkealla, toiminta on molempien 

kannalta mielekästä. Valmentajan, ohjaajan tai opettajan motivaatio ohjattavan toimintaa 

kohtaan kannattaa olla suuri, mielellään samalla tasolla ohjattavan kanssa. Ohjaajan 

heikentynyt motivaatio ja omistautuneisuus siirtyy ajan kuluessa ohjattavaan. Hyvä ohjaaja 

pystyy vähintäänkin eläytymään ohjattavan motivaatiotekijöihin. 

 

Peruskouluihin on tulossa iso opetussuunnitelmamuutos vuonna 2016. Uudessa 

opetussuunnitelmassa Hämäläisen (2008) liikunnan koetut merkitysulottuvuudet saavat ison 

roolin eli liikunnanopetus tulee pohjautumaan enemmän oppilaista lähteviin merkityksiin. 

Kilpailullisuus koulussa tulee vähentymään ja vastaavasti hauskuus, sosiaalisuus, terveys ja 

liikunnan viehätys tulevat korostumaan. Oppilaan psykologisia perustarpeita pyritään 

tyydyttämään tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa luoden puitteita sisäisen 

motivaation syntyyn. Oppilaita kasvatetaan perusarvoja kunnioittaviksi aktiivisiksi yksilöiksi 

osaksi yhteiskuntaa. Nämä samat asiat korostuvat ideaalitilanteessa junioriurheilijoiden 

valmennuksessa.  
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Tässä tutkimuksessa urheilijoilta isoimpana pääluokkana esiin noussut Itsensä kehittäminen on 

hyvä näkyä edelleen koululiikunnassa oppilaan motoristen taitojen opetuksessa suhteellisen 

isossa roolissa. Uusien suunnitelmien mukaan urheilun maailmaan olennaisesti kuuluva 

lajimerkityksen ulottuvuuden rooli koululiikunnassa pienenee ja motoristen perustaitojen rooli 

kasvaa. Tähän suuntaan edetään myös junioritasolla urheilussa, jossa eri lajiryhmien seurat 

tekevät jo parhaillaan tietyillä paikkakunnilla yhteistyötä monipuolisten motoristen 

perustaitojen kehittämiseksi. Vankat motoriset perustaidot ovat välttämätön pohja vankalle 

lajitaidolle urheilijan myöhemmin valitsemassaan päälajissa ja erikoistumisvaiheessa 

optimaalisessa tilanteessa noin 15-vuotiaana. Motoristen perustaitojen opettelusta ei voida 

tinkiä huippu-urheilijan polulla. Tuoreiden tutkimusten mukaan huippu-urheilijoilla on 

järjestelmällisesti taustalla monipuolinen lajitausta noin 15-vuotiaaksi saakka, jolloin he ovat 

erikoistuneet tiettyyn lajiin. 

 

 

10.4 Valmennuksellisia päätelmiä 
 

Tulosten merkitys on toimia liikuntaa ohjaaville aikuisille työkaluna rakentaa toimintaa 

jokainen muodostunut pääluokka huomioiden yksilökeskeisesti. Urheilijat kaipaavat heille 

itselleen sopivaa toimintamallia ympärilleen. Valmentaminen on pitkäjänteisyyttä vaativa 

projekti, jossa pitää uskoa omaan tekemiseensä. Urheilijan kannalta valmennussuhteessa on 

olennaista valmentajan tapa huomioida urheilija yksilönä. Valmennuksessa on alettu 

painottamaan yksilökeskeisiä lähestymistapoja, jossa urheilija ihmisenä on toiminnan 

keskiössä. Valmentajan tulee kuunnella urheilijaa ja nähdä tämä kokonaisuutena eikä vain 

mekaanisena suorittajana. Tämän aineiston perusteella etenkin naisille valmennuksella ja 

etenkin urheilija-valmentajasuhteella on motivaation kannalta isompi merkitys kuin miehille 

(taulukko 14 ja 15 s.119). Voidaan varovaisesti yleistää, että naisilla henkilkohtaiseen urheilija-

valmentajasuhteeseen kannattaa panostaa enemmän. 

 

Valmennusryhmän urheilijoiden tavoitteellisuus ja taitotaso kohtaavat optimaalisessa 

tilanteessa toisensa. Valmentaja tietää valmennusryhmänsä urheilijoiden tavoitteet tai rakentaa 

tavoitteet yhdessä urheilijoiden kanssa. Käytännön tasolla tämä ihanne tarkoittaa, että jokaiselle 

löytyisi sopiva ryhmä lajista ja ikäryhmästä riippumatta. Jotta lähelle tällaista tilannetta voidaan 

päästä, niin urheiluseurojen ja eri lajiryhmien täytyy tehdä yhteistyötä. Optimaalinen tilanne 
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voidaan suurissa väestökeskittymissä jo toteuttaa, missä väestöpohja riittää monipuolisiin 

harrastusmahdollisuuksiin. Tarvitsemme erityisesti murrosikäisille ja aikuisille lisää ei niin 

kilpailullisia harrastusryhmiä tiettyihin lajeihin, jotka perinteisesti supistuvat urheilijan 

urapolun mukaan menestyskeskeisiksi yläkouluikäisillä. Alakouluikäisille ja tätä nuoremmille 

tällaisia ryhmiä on urheiluseuratasolla ja koulujen kerhotoiminnan muodossa aika hyvin 

tarjolla.  Lisäksi tarvitsemme lisää resursseja kaikille ikäluokille erilaisten tavoitteiden ja 

merkitysten varaan rakentuvan liikunnan harrastusmahdollisuuksien mahdollistamiseen. 

 

Positiiviset kokemukset liikunnasta vapaa-ajalla ja koulussa sekä vankat motoriset perustaidot 

lisäävät mahdollisuuksia tavallisen kuntoliikkujan lajivalikoimaan aikuisena. Nuorena opituilla 

liikkumistottumuksilla sekä saaduilla liikuntakokemuksilla on taipumusta vaikuttaa 

aikuisuuden liikuntatottumuksiin. Monipuolisista harrastamismahdollisuuksista on hyötyä sekä 

kansanterveydellisesti että huippu-urheilun näkökulmasta. 

 

Kansanterveydellisesti monipuolinen lajiosaaminen lisää yksilön mahdollisuuksia valita 

itselleen sopiva laji tai lajit aikuisena terveyden ylläpitämiseksi. Tässä tutkielmassa nuoret 

aikuiset urheilijat kirjoittavat "halusta urheilla monipuolisemmin". Monipuolisuuden halua on 

varmasti olemassa lapsesta vanhukseen, joten kaiken ikäisille tarvittaisiin ryhmiä, joissa 

liikutaan monipuolisesti vuodenaikojen mukaan. Tällaiset ryhmät eivät todennäköisesti toimi 

kovin pienillä osallistujamäärillä, koska poissaoloja olisi luultavasti paljon. Väestön terveyttä 

edistävät yhdistykset voisivat tehdä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Noin 30 ihmisen ryhmä 

voisi toimia käytännössä. Monipuolisen harjoittelun mahdollistamiseksi tarvitaan myös kunta- 

ja urheiluseuratoimintatasolla tiivistä yhteistyötä. Voitaisiinko lajien välillä tehdä yhteistyötä 

jopa niin radikaalisti, että perustettaisiin seuroihin "yhdistelmäjoukkueita", jotka harjoittelevat 

esimerkiksi viikossa 3 kertaa, mutta joka kerta eri lajia? Kaupunkitasolla voitaisiin perustaa 

aikuisilla palloilulajeissa hyvin toimivia puulaakisarjoja vastaavia korttelisarjoja laajemmin 

myös lapsille ja nuorille. Toiminnan laajentuessa myös korttelisarjoihin tulisi mukaan A-, B- 

ja C-tasot. 

 

Urheilutoiminta on ollut perinteisesti lajikeskeistä. Lajikeskeisyys lisää toiminnan tehokkuutta 

jo pitkään harrastaneilla urheilijoilla, mutta kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua keskittyä vain 

johonkin tiettyyn lajiin. Tämä onkin urheiluseuratoiminnan ongelmana. Lajikeskeisyys karsii 
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järjestetyn urheilutoiminnan ulkopuolelle urheilemisesta monipuolisesti kiinnostuneet. Yleensä 

lajiharjoituksissa velvoitetaan käymään lähes joka kerta, jolloin eri lajien harjoitusten 

yhdistäminen omien mieltymystensä mukaiseksi henkilökohtaiseksi ohjelmaksi ei onnistu. 

Ongelma korostuu, mitä vanhemmaksi yksilö kasvaa. Murrosiässä seuratoiminnan intensiteetti 

ja harjoitusmäärät kasvavat, ja nuorta velvoitetaan valitsemaan oma laji, johon pitäisi keskittyä. 

Urheilijan mieltymyksiä, merkityksiä ja omia tavoitteita ei huomioida järjestelmän tasolla 

tarpeeksi. 

 

Airan ym. (2013) mukaan koululaisnuorten liikuntaselvityksen mukaan drop out-ilmiötä 

voidaan vähentää ottamalla nuorten toiveet ja tarpeet keskiöön eli jokaisen yksilölliset syyt ja 

kiinnostuksen kohteet. Lisäksi Aira ym. (2013) esittävät urheilijan polun rinnalle liikkujan 

polkuja, joilla saadaan laajojen nuorisojoukkojen motivaatiota liikuntaa kohtaan pysymään yllä 

murrosiässä ja aikuisena koulu-, opiskelu- ja työpaikasta huolimatta. Liikkujan polulla voidaan 

lisätä mahdollisuuksia siirtyä urheilun pariin myöhemmin. Liikkuva koulu-kampanja on tästä 

hyvä esimerkki, joka tulisi olla jokaisen koulun teemana lastentarhoista korkeakouluihin ja 

työelämään saakka. Suurin huomio kannattaa Airan ym. (2013) mukaan kohdistaa 

liikunnallisesti passiivisiin ala- ja yläkouluikäisiin huomioimalla arjen mahdollisuudet 

liikunnan ja aktiivisuuden lisäämiseen koulussa ja kotona. Vanhempien asenteisiin 

vaikuttaminen on olennaista. Tässä tutkielmassa perheen ja ystävien tuella, ymmärryksellä ja 

kannustuksella nähdään merkitystä urheilijoiden motivaatiolle. 

 

Ystäväni mietti lukioikäisenä yhdessä vanhempien kanssa salibandyn SM-tason harjoittelun 

lopettamista kaavion avulla, jossa huomioitiin tekijät, mitkä hän menettää harrastuksen 

lopettamisen myötä, ja mitä hän saa tilalle. Kaaviossa huomioitiin tulevaisuusnäkökulma myös 

opiskelun osalta: mitä jatkaminen tai lopettaminen tarkoittaa opiskelujen suhteen. Hän olisi 

halunnut jatkaa joukkueessa, joka ei matkusta ympäri Suomen, jotta aikaa jäisi myös 

opiskelulle, mutta sellaista ei ollut tarjolla, joten harrastus loppui siihen. 

 

Tyypillisesti lasten ja nuorten leikillisenä aloitettu harrastus muuttuu nuoruusvuosina 

vakavammaksi, jolloin liikunnan merkitys sekä motiivit liikkumiseen saattavat muuttua. 

Jollakin merkitykselliseksi nousee oma terveys ja toisella taas kilpailullisuus. Terveyden, 

harjoituskavereiden, hauskuuden ja lajin viehätyksen vuoksi liikkuville kilpailullinen toiminta 
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ei ole ominaista ja he lopettavat helposti aktiivisen kilpailutoiminnan, mutta monella olisi halu 

jatkaa harrastusta omaa motivaatiota vahvistaviin tekijöihin ja merkityksiin perustuvassa 

yhteisössä. Murrosiän kynnyksellä urheilutoiminnan muuttuminen huippu-urheiluvetoiseksi, 

kilpailullisuutta korostavaksi on monelle urheilevalle nuorelle vääränlainen henkinen 

ympäristö. Jatkaessaan tässä kilpailullisessa ympäristössä on vaarana, että yksilö menettää 

mielenkiinnon urheilemista ja liikkumista kohtaan kokonaan myös itselleen tärkeiden 

tekijöiden osalta. Telinevoimistelu on tyypillinen laji, jota harrastaakseen täytyy kilpailla. 

Harrasteryhmiä ei ole tarjolla tarpeeksi etenkään murrosikäisille. Harjoittelun kilpailullisuuden 

ja ajankäytön suhteen totaalisuuden vuoksi moni lopettaa harrastuksen muiden asioiden tullessa 

tärkeämmäksi. 

 

Jos urheiluseurat panostaisivat enemmän harrastusta ohjaavaan toimintaan, saataisiin aktivoitua 

juuri hauskuuden, sosiaalisuuden ja itsensä toteuttamisen vuoksi liikkuvia lapsia ja nuoria. 

Toiminnalla olisi kysyntää kahdesta syystä: lapset, jotka eivät halua sitoutua tiettyyn lajiin tai 

lapset, jotka eivät tiedä mihin lajiin haluavat mahdollisesti myöhemmin sitoutua saavat helpon 

mahdollisuuden liikkua ja urheilla. Kiinnostuksen kohteet muotoutuvat yksilöllisesti; 

ensimmäinen jatkaa usean lajin parissa, toinen löytää oman kiinnostuksen yhdestä tai kahdesta 

lajista ja kolmas haluaa tutustua koko ajan uusiin lajeihin. Omaehtoinen vapaa-ajalla harrastettu 

liikunta on vähentynyt (Fogelholm ym. 2007; Tammelin ym. 2008), joten tarvitaan aktiivisia 

vapaaehtoisia urheiluseurojen vetäjiä, esimerkiksi nuorten vanhempia, jotka ovat aidosti 

kiinnostuneita toiminnasta. 

 

Näkemykseni hyvän valmennuksen moniulotteisuudesta on tarkentunut tämän tutkimuksen 

teon myötä. Osaan jatkossa kiinnittää huomiota yksilöllisyyteen ja urheilijan kuuntelemiseen; 

toisin sanoen osaan olla lähempänä urheilijaa. Hyvä valmentaja on osa urheilun maailmaa ja 

hyvä valmentaja elää valmennettavan urheilijan kanssa samanlaisessa sisäisessä maailmassa, 

samassa instituutiossa ja hänellä on samankaltainen näkemys urheilusta ja urheilun vaatimasta 

elämästä sekä toiminnan tavoitteellisuudesta. Urheilija ja valmentaja oppivat toisiltaan ja 

ympäristöstä koko ajan uutta, ja näkemyseroja pyritään käyttämään hyödyksi rakentavalla 

keskustelulla. Ajan hermoilla oleva valmentaja etsii vastauksia jatkuvasti joka puolelta 

ympäriltään. Valmentaja kehittää koko ajan itseään ja pyrkii olemaan aikaansa edellä. Urheilija 

kuin valmentajakaan ei saa olla ehdoton toimintatavoissaan tai näkemyksissään. Omia 
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toimintatapoja pitää koko ajan arvioida kriittisesti ja olla valmis muokkaamaan niitä 

valmennettavien elämäntilanteen, kehityksen suunnan, liikunnan merkitysten, tavoitteiden sekä 

ympäristön ja ajan muuttuessa.  

 

 

10.5 Yhteiskunnallinen näkökulma urheilutoimintaan 

 

Tutkimustulosten mukaan valmennuksella on merkittävä rooli urheilijan elämässä. Tämän 

vuoksi on aiheellista pohtia Suomen urheilujärjestelmän toimivuutta. Ohjaajien ja valmentajien 

tasoa on tarkkailtava jatkuvasti. Mielestäni Suomen vapaaehtoisuuteen perustuvassa 

urheiluseuratoiminnassa on kehitettävää, vaikka perustaltaan se on toimiva. Ongelmana on se, 

että kaikki lapset eivät saa mahdollisuutta osallistua omalla alueellaan juuri siihen 

urheilutoimintaan kuin he haluaisivat. Vapaaehtoistyöntekijöitä ei ole tarpeeksi. Kosken (2009) 

mukaan yleisimpänä haasteena urheiluseuratoiminnassa on saada vapaaehtoistoimijoita 

sitoutumaan toimintaan pitkäjänteisesti.  On todella paljon kiinni alueen kulttuurista ja 

perinteistä, mitä vaihtoehtoja on tarjolla eli mihin toimintaan riittää ohjaajia. 

Järjestelmällisemmällä yhteistyöllä seurojen ja kunnan kesken saataisiin varmasti lisää ohjaajia 

nuorille. Voisiko yhtenä ratkaisuna olla työmarkkinatuella toimivat lasten ja nuorten ohjaajat? 

Ongelmaksi voi muodostua kuitenkin ohjaajan motivaation ja taitojen riittämättömyys. 

Urheilijat muistavat ja kiittelevät jälkikäteen nimenomaan valmentajia, jotka ovat toiminnassa 

mukana täydestä sydämestään (Hämäläinen 2008).  

 

Suomalainen liikuntakulttuuri on ennusteiden mukaan muuttumassa ammattimaisempaan 

suuntaan (Rissanen 2005). Jos valmentamisesta ja ohjaamisesta sekä muusta 

urheiluseuratoiminnasta aletaan maksaa palkkiota, on tällä sekä positiivisia että negatiivisia 

seuraamuksia. Palkkioilla saadaan toisaalta houkuteltua lisää toimijoita lyhyellä aikavälillä 

urheiluseuratoimintaan, mutta miten käy pitkällä aikavälillä. Onko valmentajien motivaatio 

kohdallaan ja riittävätkö urheiluseurojen varat? Toisaalta riittääkö päteviä ja motivoituneita 

valmentajia ja ohjaajia tulevaisuudessa urheilutoimintaan pelkällä vapaaehtoistyöllä? Valtion 

rahallisen panostuksen nostaminen valmentajien kouluttamiseen olisi yksittäinen tekijä, jolla 

saataisiin kehitystä aikaiseksi. Ilmainen kouluttautumismahdollisuus voisi nostaa motivaatiota 

aloittaa valmentaminen ja panostaa siihen enemmän. 
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Valmentajia tarvitaan erityisesti murrosikäisten ja nuorten aikuisten toimintaan, jossa hauskuus 

ja yhteistoiminta korostuvat. Lapsille tällaista toimintaa on aika hyvin tarjolla, mutta sitä ei 

enää ole murrosikäisille tai nuorille aikuisille. Liikunnanopettajat saavat tehdä opetusta 

työkseen ja yleensä ottaen he ovat hyvin motivoituneita, joten koulussa lapset ja nuoret ovat 

hyvissä käsissä. Urheilun maailmassa hyvin harvassa lajissa on ammattivalmentajia. Lajeissa, 

joissa ammattivalmentajaksi on mahdollista edetä, on myös motivoituneempia valmentajia 

junioritasolta lähtien. Ammattivalmentajat ovat mukana nimenomaan menestyskeskeisessä 

toiminnassa. Mielestäni huippu-urheilun kehittämiseksi valmenuksen ammattimaistamiseen 

pitäisi tulla tukea valtiolta pienille lajeille. Tarvitsemme lisää panostusta sekä lasten, nuorten 

ja aikuisten huippu-urheilutoimintaan että vähemmän kilpailulliseen toimintaan. 

 

Mielestäni koululiikunta ja koko yhteiskunta voisi hyötyä paremmin toteutetusta yhteistyöstä 

vapaaajan urheilutoiminnan ja koulumaailman kanssa. Urheilun maailmalla on opittavaa 

koulumaailman kasvatusperiaatteista. Koulumaailman ideaalissa, etenkin tulevan 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 luonnoksessa korostetaan 

yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja hauskuutta sopivassa suhteessa, jotka ovat hyviä kasvatuksen 

periaatteita myös junioriurheiluun. Liikunnanopettajat vaikuttavat hyvin usein työnsä 

ulkopuolella urheiluseuroissa ja ammentavat tätä kautta oppeja ja näkemyksiä molempiin 

suuntiin. Näen, että Suomessa liikunnanopettajilla olisi annettavaa paljon enemmän 

urheiluseuratoimintaan koululiikunnan ja urheiluseuratoiminnan osittaisesta sulauttamisesta tai 

yhteistyöstä. Yhteistyö voisi olla antoisaa juuri tavoiteristiriitaan ajautuneille murrosikäisille 

harrastajille, joiden mielestä urheiluseuratoiminta on ajautumassa liian menestys- tai 

lajikeskeiseen suuntaan. Liikunnanopettajien työn kuvaan voisi kuulua myös liikunnallisten 

kerhojen vetäminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa koulupäivän päätteeksi nimenomaan 

heille. Yhteistyöllä voitaisiin saada näitä nuoria jatkamaan harrastustaan vapaa-ajalla juuri 

omien tavoitteiden, kuten terveyden, hauskuuden, sosiaalisuuden, viihtyvyyden ja tunne-

elämysten pohjalta. 

 

Käytännössä yhteistyötä voitaisiin järjestää koulun kentillä ja liikuntasaleissa 

liikunnanopettajien toimesta koulupäivän jälkeen tai iltaisin. Koulujen liikuntatilat ovat 

monesti vajaakäytöllä iltapäivisin. Varat voisivat tulla joko valtiolta tai kunnilta koululaitoksen 

kautta. Urheilujärjestöt voisivat osallistua rahallisesti tilavuokriin. Toiminnassa on kuitenkin 
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yksi ristiriita mikä pitäisi ratkaista: koulujen toiminta on opettajille palkallista, mutta 

urheiluseuratyö perinteisesti perustuu vapaaehtoisuuteen. Kustannusten noustessa, yksi 

mahdollisuus olisi tarjota koulun liikuntatiloja lasten ja nuorten vapaaseen käyttöön ja 

omaehtoiseen toimintaan ilman vetäjää. Lähiliikuntatilat ovat jo tällaisessa käytössä. Jos 

toiminnalle tarvitaan vastuuhenkilö, on ohjattu toiminta ainoa vaihtoehto. Ohjatun toiminnan 

järjestelmä vaatii yhteiskunnan ja valtion rahallista tukea. Tällöin kysymys kuuluu: näkevätkö 

päättäjät tällaisen toiminnan prioriteettina yhteiskunnassa. Itse näen, sillä suomalaisten 

yleiskunnon ja yleisen terveyden tilan jatkuva heikkeneminen ei näytä hyvältä. Varusmiesten 

heikentyvä fyysinen kunto, työsairauspoissaolojen lisääntyminen ja 

terveydenhuoltokustannusten nousu ovat tästä hälyttäviä esimerkkejä. 

 

 

10.6 Tutkimuksen rajoituksia 

 

Aineistolähtöisen eläytymismenetelmätutkimuksen rajoituksia voidaan myös pohtia tutkijan 

subjektiivisuuden näkökulmasta. Onko tutkijan mahdollista kontrolloida sitä, että analyysi 

tapahtuu täysin aineiston ehdoilla ilman tutkijan omia käsityksiä ja ennakkoluuloja tutkittavasta 

ilmiöstä? Tutkimuksen aineistosta nousevien havaintojen teoriapitoisuus on yleisesti 

hyväksytty periaate. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 98). Tämän tutkielman aineistolähtöisyyttä 

tukee pää- ja yläluokkien nimien nouseminen suoraan tutkittavien kirjoitelmista ilman 

viitekehyksen käsitteistöä. Vasta tulkintavaiheen lopussa palasin teoriaan ja hain yhteyksiä 

aineiston ja teorian välille. Syntyneen luokittelun luotettavuutta lisää sisällönanalyysin teko 

kahteen kertaan. Näiden pohjalta luokittelu muodostui tarkan ja hitaan prosessin jälkeen. 

 

Laadullisen tutkimuksen suurin rajoitus on yleistettävyyden puute. Tämän tutkimuksen tuloksia 

ei voida yleistää kvantifioinnin osalta. Tutkimus ei tarjoa tilastollisesti merkitsevää tietoa 

harjoittelumotiivien arvojärjestyksestä esimerkiksi tietyn ikä- tai tasoryhmän urheilijoille. 

Kaikki esille tulleet tekijät ovat yhtä merkityksellisiä siltä osin. Samanlaisia 

harjoittelumotivaatioon liittyviä tekijöitä on noussut esiin aikaisemmassa tutkimuksessa ja 

luultavasti nousisi jatkossakin. Tämän tutkimuksen anti on tuoda esiin mahdollisia uusia 

motivaatioon liittyviä tekijöitä. Uusia tekijöitä olivat urheilukirjat ja -videot, jotka toisaalta ovat 

arkitietämystä; urheilijaa motivoi lukea ja katsoa menestyvien esikuviensa elämää. Voidaan 

perustellusti kysyä, mitä uutta annettavaa tällä tutkielmalla on liikunnan ja urheilun 
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tutkimuskentälle ja käytäntöön. Muodostunut luokittelu vaikuttaa pääluokkien osalta itsestään 

selvältä, jonka voisi itse kukin muodostaa hieman ajattelemalla ilman aineistoa, mutta ylä- ja 

alaluokkien osalta jotain jäisi luultavasti uupumaan, puhumattakaan yksittäisistä tekijöistä. 

Ilman asiantuntevan kohderyhmän laadukasta aineistoa asioita käsiteltäisiin ennakko-oletusten 

tasolla. Oli perusteltua tehdä urheilijoista lähtevä aineistolähtöinen luokittelu. Tämän 

tutkielman avulla ei ehkä saatu uusia yksittäisiä tekijöitä esiin, mutta tämän lukemalla voidaan 

parantaa ymmärrystä liikuntamotivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma laittaa 

pohtimaan asioita urheilijalähtöisesti.  

 

Urheilijalähtöisyyttä voidaan pitää myös näkökulman rajoituksena, sillä valmentajan 

näkökulmaa käsitellään vähemmän kuin urheilijan näkökulmaa. Tämä tutkielma on kuitenkin 

urheilijan, valmentajan ja liikunnanopettajan tekemä tutkimus urheilijoista, joten näkökulmia 

on pyritty laajentamaan. Toisaalta olisiko ollut tarpeen käsitellä ilmiötä enemmän urheilun 

maailman ulkopuolelta? Jätetään tämä lukijan pääteltäväksi. Eläytymismenetelmä ei tuota 

totuutta vaan tutkittavien ajatuksia mahdollisesti tapahtuvista asioista. Menetelmällä ei monesti 

löydetä uutta tietoa lainkaan, vaan sillä todistetaan olemassa olevia totuuksia, joista pyritään 

tekemään uusia hypoteesejä (Kiviniemi 2001, 78; Eskola 1998, 12). Aineiston tehtävänä on 

vauhdittaa tutkijan ajattelua sekä edesauttaa uusien ajatusten löytymistä – ei rajoittaa tai 

kaventaa niitä. Nämä uudet ajatukset voivat toimia pohjana ja hypoteeseina uudelle 

määrälliselle tutkimukselle aiheesta. Voisiko kvantitatiivista tutkimusta varten päästä 

samanlaisiin hypoteeseihin ilman tätä tutkimusta?  

 

Eläytymismenetelmä ei tarjoa automaattisia ratkaisuja tai valmiita kaavoja, joten se pakottaa 

tutkijan aktiiviseen teoreettiseen ja käsitteelliseen työhön. Tutkijan aktiivinen rooli tulosten 

tulkitsijana korostuu, joten voidaan kysyä, tuottaako menetelmä vain tutkijan tulkinnan varaisia 

arvauksia. Eläytymismenetelmä toimii parhaiten itsestään selvinä pidettyjen käsityksien 

testaamiseen ja horjuttamiseen (Eskola & Suoranta 2001, 116–117; 2005, 118). Tässä 

tutkielmassa hypoteesina oli, että urheilijan motivaatioon vaikuttavat useat sekä urheilun 

maailman sisäiset että ulkoiset tekijät.  Selvitettiinkö tässä tutkielmassa siis itsestään selviä 

käsityksiä? Tutkimuksen paikkaa puoltaa motivaatiotekijöiden keskinäisten yhteyksien 

ymmärryksen lisääntyminen. Onnistuneen laadullisen tutkimuksen, erityisesti 

eläytymismenetelmän lopputuloksena onkin uusien näkökulmien löytyminen. (Kiviniemi 2001, 
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78; Eskola 1998, 12.) Motivatioaiheesta on hankalaa kuitenkaan löytää uusia näkökulmia. 

Tärkeimpiä tämän tutkimuksen kannalta löytyneitä näkökulmia ovat urheilijan 

yksilölähtöisyyden korostaminen valmennussuhteessa, urheilijoiden kaipaama autonomia ja 

vastuunkanto tavoitteiden asettelussa ja harjoittelussa ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen 

vahvistaminen sekä pätevyyden kokemuksien mahdollistaminen. Nämä näkökulmat eivät ole 

aikaisemman tutkimuksen valossa uusia. 

 

 

10.7 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tätä tutkielmaa voidaan käyttää pohjana moneen uuteen määrälliseen tai laadulliseen 

liikuntamotivaatio-, liikunnan merkitysrakenne- tai urheilijan ja valmentajan väliseen 

suhteeseen liittyvässä tutkimuksessa. Jatkossa olisi hyvä selvittää, miten yksilö kokee 

urheilujärjestelmän vaikuttavan häneen. Olettamuksen mukaan yhteiskunnan rakenne ja yleiset 

arvot sekä urheilun valmennusjärjestelmän toiminta vaikuttavat yksilön elämänvalintoihin ja 

sitä kautta motiiveihin liikkua ja urheilla. Urheilijaksi kasvava omaksuu urheilun instituution 

arvot ja varmuudet, jolloin hän sisäistää urheilullisen elämäntavan ja kokee toiminnalla olevan 

merkitystä. Urheilun sisäinen maailma ja sen sisällä vaikuttavat instituutiot, eli oman lajin, 

valmennusryhmän tai joukkueen sisäinen maailma, ovat yhteydessä liikuntamotivaatioon. 

 

Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia eroavatko harjoittelumotivaatioon yhteydessä olevat tekijät 

tyttö- ja poikaurheilijoiden tai menestyneiden ja vähemmän menestyneiden urheilijoiden 

välillä. Tutkimus antoi viitteitä, että naiset kokevat urheilija-valmentajasuhteen 

merkityksellisemmäksi motivaation kannalta. Näitä eroja voidaan tarkastella määrällisellä 

otteella isommalla kohdejoukolla. Olisi myös mielenkiintoista tietää, onko yksilö- ja 

joukkueurheilijoiden välillä eroja harjoittelumotivaatiota ylläpitävien tekijöiden suhteen.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin nuorilta urheilijoilta eläytymismenetelmää hyväksikäyttäen, johon 

liittyy läheisesti tulevaisuuden näkökulma. Jatkossa voitaisiin tutkia jo lopettaneita ja vielä 

jatkavia urheilijoita reaalitilanteessa, jolloin saadaan juuri sillä hetkellä merkityksellisiä 

tekijöitä esille. 

 



 

144 

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa syntyi laaja ja syvällinen kuvaus harjoittelumotivaatioon 

liittyvistä tekijöistä. Jatkossa nyt kerättyä aineistoa voitaisiin käyttää kvantitatiivisen 

tutkimuksen pohjana, jossa kyselylomakkeen runko muodostuisi tämän tutkimuksen 

alaluokista. Tällöin kyselylomaketta voitaisiin pitää hyvin kattavana samalla kun saataisiin 

tarkasti selville harjoittelumotivaatioon liittyvien tekijöiden väliset suhteet. Näin saisimme 

tilastollisesti merkitsevää tietoa harjoittelumotiivien arvojärjestyksestä esimerkiksi tietyn ikä- 

tai tasoryhmän urheilijoille.  

 

Urheilun ja valmentamisen kasvatuksellisia mahdollisuuksia kannattaisi tutkia lisää. Tässä 

tutkielmassa valmentaminen nousi aineistosta vahvasti esiin ja siihen liittyviä asioita voitaisiin 

tutkia urheiluseuroissa nimenomaan motivaation näkökulmasta. Valmentajan vaikutusta 

urheilijaan on tutkittu lähinnä kilpa- ja huipputasolla ja nimenomaan kilpailutilanteissa. Olisi 

kiinnostavaa selvittää tiedostavatko nuorten valmentajat urheilijoiden liikkumisen ja 

urheilemisen merkitysrakenteet ja motiivit urheilla ja onko valmentajien näkemyksissä 

ristiriitaa valmennettavien näkemyksiin. Tutkimuskohteeksi voidaan rajata tietty laji tai 

ikäluokka tai yhdistää useampia samaan. Kuvion 9 (s. 137) teoriamallia olisi jatkossa 

mielenkiintoista käyttää tutkimusvälineenä ja testata sen pätevyyttä urheilun maailmassa. 

Tutkimuksen voisi tehdä sekä ei-kilpailullisille ryhmille, että kilpaurheiluryhmille ja heidän 

valmentajilleen. Tutkimuksessa selvitettäisiin yksilöiden liikunnan merkityksiä ja tavoitteita, 

kokemuksia valmentajistaan sekä odotuksia hyvästä valmentamisesta. Samalla voitaisiin tutkia 

valmentajien käsityksiä valmennettaviensa liikunnan merkityksistä ja tavoitteista, kokemuksia 

valmennusprosessista sekä toiminnan tavoitteista.  

 

Kuvion 9 (s. 137) teoriamallia voidaan soveltaa myös koulumaailmaan muuttamalla luokkien 

nimitykset valmentamisesta ohjaukseen ja opettamiseen; malli on silti teorialtaan pätevä. Mallia 

voidaan käyttää liikunnanopettajien ja oppilaiden käsityksien vertaamiseen 

liikunnanopetuksesta. Voidaan siis kysyä kohtaavatko opettajan tai valmentajan näkemykset ja 

toimintatavat oppilaan tai valmennettavan näkemykset, merkitykset ja tavoitteet. Hypoteesinä 

olisi, että jos ne kohtaavat, ilmapiiri muodostuu otolliseksi.  

 

Olisi mielenkiintoista selvittää millä tavalla valmennus on yhteydessä urheiluharrastuksen 

lopettamiseen etenkin murrosikäisillä. Oletuksena on, että valmennussuhteen osapuolien 
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tavoiteristiriita ja kilpailullisuuden korostuminen ovat yhteydessä urheiluharrastuksen 

loppumiseen. Harrastuksen lopettaminen on yhteydessä motivaation vähenemiseen ja 

motiiviristiriitoihin. Olisi hyödyllistä selvittää lisää, miten valmennusprosessilla voitaisiin 

vähentää drop out-ilmiötä. 

 

Kiinnostavia jatkotutkimusaiheita 

 

- harjoittelumotivaatiota vahvistavien ja heikentävien tekijöiden merkitys urheilijalle 

- valmennuksen yhteys murrosikäisten urheiluharrastuksen lopettamiseen 

- Miten valmentamisella voidaan vaikuttaa liikuntamotivaation ylläpitoon? 

- nuorten kokemat liikunnan ja urheilun merkitykset. 

- nuorten urheilijoiden ja nuorten liikkujien liikuntamotivaatio sekä liikunnan koettu merkitys 

- urheilun aloittamiseen ja lopettamiseen johtavat syyt 

- kokemuksia valmentamisesta valmentajilta, urheilijoilta sekä niiden keskinäinen vertailu 

- urheilun kasvatusmahdollisuuksien hyödyntäminen 

- nuorten kokemat liikunnan merkitykset ja liikunnanopetuksen välinen yhteys 

- murrosikäisten liikuntamotivaatioon vaikuttavat tekijät 

 

 

 

Kiinnostavia jatkotutkimuskysymyksiä tarkennettuna 

 

- Mitkä tekijät motivoivat tietyn ikä- tai tasoryhmän urheilijaa harjoittelemaan? Kvanti-

tatiivinen tutkimus. 

- Harjoittelumotivaatiotekijöiden erot sukupuolten/yksilö- ja joukkuelajien/piiri-, kansallisen 

tai kansainvälisen tason urheilijoiden välillä. Kvantitatiivinen tutkimus. 

- Mikä motivoi seitsemäsluokkalaista oppilasta osallistumaan vapaa-ajan liikuntaan? Näkyykö 

koululiikunnassa samoja motivaatiotekijöitä. 

- Miten yläkoululaisten/lukiolaisten ei urheilevien/urheilevien näkemykset löytävät paikkansa 

eri tutkijoiden liikunnan merkitysulottuvuuksista? 

- Mitä merkityksiä yläkoululaiset/lukiolaiset kokevat liikunnalla olevan itselleen? – Täyttääkö 

liikunnan opetus yläkoulussa/lukiossa näitä toiveita? 
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- Millä tavalla yläkoulun/lukion liikunnanopetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet vastaavat 

nuorten tavoitteisiin? Entä opetustavat käytännössä? 

- Mitä merkityksiä nuoret urheilijat kokevat urheilemisella olevan itselleen? – Täyttääkö 

valmennus näitä toiveita? 

 

10.8 Loppuverryttely 
 

Näen urheillulla olevan paljon annettavaa kasvatukselle. Urheilun maailmassa arvostetaan 

rehtiä ja reilua henkeä, yhteisöllisyyttä, parhaansa tekemistä ja ahkeruutta. Näiden arvojen 

mukaan nuorista pyritään kasvattamaan itsenäisiä ja omaa hyvinvointia kunnioittavia 

urheilijoita. 

 

Liikuntamotivaation tarkastelu merkitysrakenteisiin perustuvana osoittautui hyvin antoisaksi. 

Tämän tutkielman jälkeen ymmärrän liikunnan ja urheilun maailmaa laaja-alaisemmin. 

Urheilutoimintaan liittyvä itsensä kehittäminen ja kilpailullisuus kulkevat rinnan, mutta on 

hyvä muistaa, että etenkin piiri- ja harrastetasolla on paljon urheilijoita, joille kilpailullisuudella 

ei ole niin suurta merkitystä. Elämänarvojen muuttuessa ikääntymisen myötä urheilijan 

liikuntasuhde, koetut merkitykset ja tavoitteet ajautuvat helposti ristiriitaan valmennuksen ja 

muun harjoitteluyhteisön tavoitteiden ja toiminnan kanssa.  

 

Urheilun maailma on yhteyksissä muuhun yhteiskuntaan ja urheilu on toisaalta vain yksi osa 

elämän polulla. Joillekin urheilusta kasvaa monien taustatekijöiden summana ”elämää” 

suurempi asia, vaikka urheiluhan on vain tiettyjen sääntöjen puitteissa tapahtuvaa leikkiin 

perustuvaa toimintaa. On mahdotonta selittää järjellisesti, miksi esimerkiksi jalkapallosta on 

kasvanut kansainvälisesti niin valtavia tunteita ja intohimoa herättävä asia. Onhan siinä kyse 

vain pyöreästä pallosta ja sen liikuttamisesta. Tiettyjen sääntöjen puitteissa, joita pelaajat 

pyrkivät sääntöjen rajamaissa noudattamaan, tästä pallon liikuttamisesta on muodostunut 

kansakuntia puhuttava, liikuttava ja yhdistävä asia. Urheilu sosiaalistaa ja yhdistää 

ventovieraita puhumaan yhteisellä kielellä ja toimimaan yhteisillä varmuuksilla. Sen avulla voi 

unohtaa muun elämän huolet ja murheet. Toisaalta urheilun aiheuttamat suuret tunteet myös 

erottavat ja tunteet purkautuvat välillä negatiivisena käyttäytymisenä, kuten väkivaltaisena 

käyttäytymisenä. Urheilu on joillekin elämää suurempi asia, joten yksilön motivaatiota 

urheiluun ei voi aina järjellä selittää; mukaan tarvitaan reilusti tunnetta. 
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