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TIIVISTELMÄ 

Wynne-Ellis, M. 2020. Valmentajuus fitnessurheilussa. Liikuntatieteellinen tiedekunta, 

Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 74 ss.. 22 liitettä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda fitnessvalmentajan ammatillisen osaamisen viitekehys, 

jota voi käyttää valmentajan oman osaamisen arviointiin, sekä koulutuksen kehittämiseen ja 

valmennusosaamisen objektiiviseen seurantaan. Tutkimuksen toinen keskeinen tavoite, oli 

selvittää viitekehyksen pohjalta luodun kyselytutkimuksen toimivuutta fitnessvalmentajien 

osaamisen arvioinnissa. Kolmantena tavoitteena oli selvittää millaisena valmentajuus koetaan 

tällä hetkellä ja millaisia valmentajia fitnessurheilun valmennuskentällä toimii. Tutkimuksen 

kohdejoukkona toimi Suomen Fitnessurheilu ry:n lisenssin omaavat valmentajat (n=61) ja 

urheilijat (n=282). 

Teoreettinen viitekehys luotiin suomalaisen valmennusosaamisen mallin (Hämäläinen 2014) 

pohjalta, käsittämään fitnessvalmentajien keskeisimmät osaamisalueet. Viitekehyksen 

pohjalta luotu kyselytutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena syksyllä 2019. 

Valmentajien ja urheilijoiden taustoja sekä ilmiötä valmentajuuden taustalla selvitettiin 

viitekehyksen osaamisalueiden lisäksi avoimilla kysymyksillä. Mittareiden validiteetti ja 

reliabiliteetti selvitettiin pilottitutkimuksella sekä tilastollisin menetelmin. Teoreettista 

viitekehystä voidaan käyttää sellaisenaan valmentajan oman osaamisen arviointiin. 

Kyselytutkimuksen osa-alueet jakaantuivat niin urheilijoilla kuin valmentajillakin neljään 

faktoriin, ja valmennusosaamisen tasoa tulisikin selvittää jatkossa näiden uusien osa-alueiden 

avulla.  

Valmentajat ja urheilijat näyttäisivät omaavan samanlaisen käsityksen siitä, miten 

valmennusosaaminen toteutuu eri osa-alueilla. Urheilijoiden aineistossa löytyi kolme 

valmentajaryhmää, joiden osaaminen erosi merkitsevästi toisistaan. Valmentajien aineistossa 

vastaavaa jakoa ei havaittu. Valmentajaryhmien eroja ei voitu luotettavasti selittää, mutta 

korkeampi koulutustaso, urheilijan harrastusvuodet ja korkea urheilijan kilpailutaso olivat 

yhteydessä paremmaksi koettuun osaamiseen. Urheilijoiden aineistosta ilmeni, että 

korkeakoulutuksen omaavat valmentajat olivat ainoa tilastollisesti eroava ryhmä. 

Korkeakoulutettujen valmentajien osaaminen koettiin paremmaksi kaikilla muilla osa-alueilla, 

paitsi valmennuksessa toteutuvan kuulumisen tunteen osalta. Kokonaisuutena 

valmennusosaaminen on hyvällä tasolla. Tulevaisuuden koulutuksessa tulisi painottaa 

urheilijan kohtaamisen sekä valmentajan voimavarojen ja itsensä kehittämisen osa-alueita. 

Avainsanat: valmentajuus, fitnessurheilu, valmennusosaaminen, valmennuskoulutus 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Wynne-Ellis, M. 2020. Coaching in fitness sports. Faculty of Sport and Health Sciences, 

University of Jyväskylä. Master’s thesis, 74 pp.. 22 appendices. 

The goal of this work was to create a theoretical frame of professional competence for fitness 

coaches to use for self-assessment and to develop coaching education with. The main 

objective, besides the theoretical frame, was to resolve if the questionnaire based on the 

theoretical frame, was competent to measure the know-how of fitness coaches. The third 

objective was to find out how fitness coaching is experienced to be realized at the present and 

what kind of coaches are there. The findings of this research are used for designing and 

implementation fitness coach education as also for prospective research focusing on the 

competence of fitness coaches. The target group of this research was the coaches (n=61) and 

athletes (n=282) of Suomen Fitnessurheilu ry, who were redeemed their license.  

The theoretical frame was based on the Finnish coaching model by Hämäläinen (2012) which 

was structured to match the requirements of a fitness coach. A questionnaire, based on this 

frame, was executed as a cross-sectional study in September 2019. Backgrounds and 

phenomenon’s behind the coaches and athletes were examined with open questions while the 

competence in different sections of the theoretical frame was investigated by Likert-scale 

questions. The validity and reliability of the questionnaire were tested with pilot research and 

statistical analyses. The theoretical frame proved to be a valid tool for coaches' self-

assessment, whereas both of the questionnaires were divided into four new categories. Future 

research should be done by using these new categories of fitness coach competence.  

The questionnaire carried out in the field indicates that both, the coaches and the athletes 

experience the competence of the coaches in the same manner. From the data of the athletes, 

there were three distinguishable groups with low, medium and high experienced competence. 

In the coaches' data, there were no similar findings, and all groups were indistinguishable. 

Differences between groups couldn’t be explained reliably, but higher education, athletes 

experience and the level where athlete competes were all related to higher experienced 

competence. There were also differences between coaches, that could be explained bu 

education level. The academic education of the coach was a significantly different group from 

all other groups. Their competence was experienced to be better in every category except in 

the feeling of belonging category, which was experienced to be realized similarly in every 

group. As a whole coaching know-how seems to be at excellent level. Results indicate that the 

future coach education should focus more on encountering with an athlete and coping skills 

and resources of fitness coach. 

Key words: coaching, fitness, coaching know-how, coaching education 
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1 JOHDANTO 

Fitnessurheilu on kirjoitushetkellä yksi uusimpia Suomen olympiakomitean alaisia 

urheilulajeja. Ensimmäisen fitnesvalmennuksesta valmentajan ammattitutkinnon suorittaneet 

valmentajat valmistuvat vuoden 2020 lopussa. Näin ollen on perusteltua ja ajankohtaista 

tarkastella fitnessvalmennuksen tilaa Suomessa. Tämän pro gradu -tutkielman on tarkoitus 

luoda lukijalle kuva fitnessvalmentajan osaamistarpeista sekä siitä millaista on hyvä 

valmentajuus. Tarkastelun kohteena on myös selvittää, miten nämä osa-alueet toteutuvat 

käytännössä, ja mikä on tulevaisuudessa paras menetelmä niiden arvioimiseen. Tutkielma 

pohjautuu Suomen Olympiakomitean suomalaisen valmennusosaamisen malliin sekä 

nykyiseen käsitykseen siitä, millaista on hyvä valmentajuus. Valmennusosaamisen malli 

valikoitui pohjaksi, koska se tarjoaa yhtenäisen kriteeristön Suomen Olympiakomitean 

alaisten lajiliittojen valmennukselle.  

Tutkielman ensimmäinen osio on kirjallisuuskatsaus, jossa määritellään nykyaikaista hyvää 

valmentajuutta viimeisimpien tutkimusten pohjalta. Valmentajuuden osa-alueiden pohjana 

käytetään suomalaisen valmennusosaamisen mallia, ja osa-alueet muodostavat osaamisen 

alueet on valittu fitnessvalmentajalle keskeisimmistä teemoista, käyttäen 

urheiluvalmennuksen ja liikuntatieteiden (Helms, Aragon & Fitschen 2014; Häkkinen, 

Ahtiainen, Mero 2016), opettajakoulutuksen (Berliner 1986; 1991; Grossmann 1990; 

Palomäki & Heikinaro-Johansson 2008), psykologian (Gilbert & Trudel 2001; 2004; 2005) 

sekä kauppatieteiden (Pekkala 2011; Helyer 2015) aiheen kannalta keskeisintä tutkimusta. 

Kirjallisuuskatsaus esittää valmentajan osaamistarpeiden lisäksi osa-alueet, joihin valmentaja 

voi urheilijassa vaikuttaa, ja mitä valmentajan osaamistarpeita eri osa-alueisiin vaikuttaminen 

vaatii. Teoreettinen viitekehys on suunniteltu vastaamaan fitnessvalmentajien koulutuksen 

tarpeisiin konkreettisesta työkalusta oman osaamisen arviointiin. Alustavat kenttäkokeilut 

ovat osoittaneet teoreettisen viitekehyksen toimivaksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus 

on auttaa lukijaa ymmärtämään fitnessvalmennuksen osa-alueet suomalaisen 
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valmennusosaamisen mallin pohjalta, ja selventää niiden merkitystä käytännön 

valmennuksessa.  

Tutkielman toisessa osassa tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakennettua 

valmentajien osaamisen mittaristoa. Mittareilla pyritään selvittämään urheilijoiden kokemusta 

valmentajan osaamisesta sekä valmentajien kokemusta omasta osaamisestaan. 

Valmennusosaamisen mittarit vastaavat tarpeeseen seurata valmentajien koettua osaamista 

tarkoituksenmukaisesti ja objektiivisesti. Mittareiden toimivuutta ja luotettavuutta 

tarkastellaan tilastollisin menetelmin, ja saatujen tulosten pohjalta pyritään luomaan 

prospektiivisessa seurantatutkimuksessa käytettävä kyselytutkimuksen pohja. 

 

Tutkielman kolmannessa osiossa tarkastellaan toteutetun osaamisen tasoa selvittävien 

mittarien tuloksia ja pyritään luomaan käsitys tämänhetkisestä valmennusosaamisen tilasta. 

Koska fitnessvalmentajia koskevaa tutkimusta ei ole aiemmin toteutettu, sisältyy tähän 

tutkimukseen mittariston lisäksi myös perus- ja taustatietojen kartoitus, millaisia valmentajia 

fitnessurheilussa vaikuttaa, millaista kokemusta heillä on ja millaisista lähtökohdista he ovat 

lajin pariin siirtyneet. Urheilijoiden osalta pyrimme selvittämään taustatietojen lisäksi 

kilpailutasoa, harrastuneisuutta ja minkä koulutustason valmentajat heitä valmentavat. 

Haemme vastausta kysymyksiin: millainen on urheilijoiden ja valmentajien käsitys hyvästä 

valmentajasta, mitä valmentajilta on opittu ja mitä valmennukselta halutaan. Näiden lisäksi 

mielenkiinto kohdistuu koulutuksen merkitykseen ja sen vaikutukseen 

valmennusosaamisessa. 

 

Tutkimuksen tulokset vastaavat tarpeeseen konkreettisista valmennuskoulutuksen 

kehittämiskohteista. Mittareista saatu teoreettiseen viitekehykseen kiinnitetty data selventää 

mitkä asiat valmentajat kokevat jo hallitsevansa, ja mitkä asiat urheilijat kokevat valmentajien 

hallitsevan. Vastauksia vertaillaan koulutustasoittain, jotta saamme tietoa, onko osaaminen 

hankittu koulutuksen vai muun harrastuneisuuden kautta. Samalla saamme tietoa siitä, mitä 

osa-alueita valmennuskoulutuksessa kannattaa painottaa. Koska valmennusosaaminen on 

laaja-alainen ilmiö, selvitämme valmennuksesta saatuja ja valmennukselta haluttuja teemoja 
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myös avoimin kysymyksin, sekä urheilijoilta että valmentajilta. Näin varmistamme, ettei 

olennaista informaatiota jää numeerisen datan ulottumattomiin.  
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2 HYVÄ VALMENTAJUUS 

Jotta lukijan on mahdollista ymmärtää moderni valmennuskäsitys, on tarkasteltava 

valmentajuuden kehittymistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Valmentajuus ja sen 

määritelmät ovat muuttuneet ajan saatossa ja hyvän valmentajuuden määritelmä on käsitteenä 

jatkuvassa muutoksessa. Valmentajuus ja millaiseksi luonnehditaan hyvän valmentajan 

ominaisuuksia, ovat sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan, aikaan ja kulttuuriin, joten lajista, 

kulttuurista ja urheiluyhteisöstä riippuen hyvän valmentajuuden määritelmä voi vaihdella 

(Hämäläinen 2003). Valmentajuutta on vaikea määritellä hyväksi yleisellä tasolla, sillä 

valmennus on itsessään urheilijan ja valmentajan välinen vuorovaikutussuhde. Hyvä 

valmentajuus on subjektiivinen kokemus riippumatta hyvän valmentajuuden määritelmästä, 

mikä on toiselle tärkeää valmennuksessa voi olla toiselle merkityksetöntä. Valmennuksen 

osalta tärkeänä pidetyt asiat saattavat myös muuttua, esimerkiksi kilpaurheilijan 

aktiivivuosina suorituskyvyn maksimointi on monesti tärkein valmennuksellinen tavoite, 

mutta urheilu-uran jälkeen voi urheilija arvostaa jopa enemmän urheilu-uran aikana opittuja 

psyykkisiä ominaisuuksia, kuten määrätietoisuutta ja sinnikkyyttä. (Hämäläinen 2003; Raitis 

2014.) 

Valmennus on perinteisesti tähdännyt urheilijan menestykseen, jota on haettu fyysisten 

ominaisuuksien kehittämiseen tähtäävällä harjoittelulla. Tässä asetelmassa valmentaja on ollut 

auktoriteetti, jota on kuunneltava, ja joka tietää mikä on urheilijalle parasta. Valmennusta ovat 

määritelleet useat henkilöt, ja eri aikoina eri tekijöiden määritelmät ovat ohjanneet 

valmennuksen kehittymistä. 1980-luvulla tällaisia henkilöitä olivat erityisesti Weineck ja 

Harre, joiden urheiluvalmennusta käsittelevät teokset Optimaalinen harjoittelu (Weineck 

1984) ja Valmennusoppi (Harre 1983) toimivat pitkän aikaa alan perusteoksina. (Hämäläinen 

2003.) He määrittelevät teoksissaan harjoittelun olevan ”urheilijan fyysistä, teknis-taktista, 

älyllistä ja moraalista valmistautumista fyysisten harjoitusten avulla” (Weineck 1984, 14–15; 

Harre 1983, 14–17). Hyvä valmentajuus määrittyy harjoitusten kehitysvasteen ja urheilijan 

menestyksen perusteella. Kuitenkin jo 1980-luvulla Weineck ja Harre molemmat tahoillaan 
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määrittelevät valmentajuutta laajemmin pedagogiseksi ja urheilijan kokonaisvaltaiseen 

kehitykseen tähtääväksi toiminnaksi. 

Hyvä valmentajuus lienee muovautunut perinteisestä tuloshakuisesta urheilijan suorituskyvyn 

kehittämisestä, nykyisenlaiseksi holistiseksi, urheilijaa fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena 

kokonaisuutena huomioivaksi valmennukseksi vähitellen viimeisten neljän vuosikymmenen 

aikana (Hämäläinen 2003). Suomalaisittain erityisenä käännekohtana on ollut esimerkiksi 

Puhakainen (1995), joka aikaansai keskustelua hyvän valmentajuuden määritelmästä 

esittämällä suomalaisen valmentajuuden olevan suorituspainotteista ja tähtäävän 

suorituskyvyn kehittämiseen urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen sijasta. Hyvän 

valmentajuuden määritelmä on laajentunutkin erityisesti 1990-luvulla ja esimerkiksi 

valmennusteokset; Suomalainen valmennusoppi (Kantola 1988) ja Nykyaikainen 

urheiluvalmennus (Mero ym., 1997) esittävät hyvän valmentajan piirteitä verrattain 

monitahoisesti. Valmentajan henkilökohtaiset ominaisuudet johtajana nähdään laajemmin ja 

ne rakentuvatkin persoonallisen esiintymisen, luontaisen auktoriteetin ja osaamisen tuoman 

itsevarmuuden ympärille (Telama 1988). Valmentajan pääasialliseksi osaamiseksi nostetaan 

taidon ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen, ohjaaminen ja opettaminen, sekä urheilijan 

asenteiden kehittäminen yksilöidysti jokaiselle urheilijalle (Mero, Keskinen & Nummela 

1997, 337–343). Urheilijan tuntemus nostetaan myös olennaiseksi osaksi hyvää 

valmentajuutta ja valmentajalta tuleekin löytyä aikaa ja halua kuunnella ja keskustella 

urheilijan kanssa, sekä auttaa häntä elämän eri vaiheissa (Jansson 1988). 

Moderni käsitys hyvästä valmentajuudesta rakentuukin valmentajan tietotaidollisen osaamisen 

sijasta enemmän holistiseen valmennuskäsitykseen, jossa valmentajan omat 

persoonallisuuspiirteet, tunne- ja vuorovaikutustaidot, kokemus ja omistautuminen rakentavat 

hyvän valmentajan määritelmää (Cassidy, Jones & Potrac 2009, 10–13). Valmennus on 

määritelmästä huolimatta vuorovaikutustilanne, jossa valmentaja pyrkii urheilijaa 

tavoitteenmukaisesti palvelevaan lopputulokseen (Grant 2000). Whitmore (2009) taas 

määrittelee valmentamisen valmennettavan potentiaalin valjastamiseksi, jotta valmennettavan 

on mahdollista saavuttaa maksimaalinen suorituskykynsä. Valmentaminen on Whitmoren 

(2009) mukaan oppimaan opettamista eikä pelkästään opettamista tai ohjaamista. 

Valmennusta määrittääkin hänen mukaansa valmennettavan tavoite, jonka toteutumisen 
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valmentaja pyrkii mahdollistamaan. Urheilussa tämä tavoite on usein tietty tulos tai sijoitus 

kilpailussa. 

Valmennus on siis sidoksissa kyseessä olevaan lajikontekstiin. Fitnessurheilun erityispiirteenä 

valmennusta ajatellen voidaan pitää sen kokonaisvaltaisuutta (Isola 2018). Menestyminen 

fitnessurheilussa vaatii lihasmassaa kehittävän harjoittelun lisäksi huomattavaa panostusta 

ruokavalioon, sekä painonpudotusjakson toteuttamiseen alhaisen rasvaprosentin 

saavuttamiseksi, mikä puolestaan ulottaa valmentajan vastuun usealle urheilijan elämän osa-

alueelle (Schoenfeld 2010; Helms, Aragon & Fitschen 2014). Kehonkoostumuksen 

muokkaaminen, negatiivinen energiatase kisadieetillä ja itse kilpailutilanne ovat esimerkkejä 

tilanteista, joissa valmennettava voi kohdata muun muassa omaan minäkuvaan ja pystymiseen 

liittyviä haasteita. Tällöin valmentajan osaamista mitataan eri tavalla kuin hyvän harjoituksen 

tai harjoitusohjelman luonnissa. (Johnson ym. 2004; Coatsworth & Conroy 2006.) 

Määrittelen tässä työssä käyttämäni termin hyvä valmentajuus seuraavalla tavalla: Hyvä 

valmentajuus on urheilijalähtöistä toimintaa, jossa valmentaja tuntee niin itsensä kuin 

urheilijansa. Hyvässä valmentajuudessa valmentaja toteuttaa urheilijan tavoitteita palvelevaa 

valmennusta, huomioiden urheilijan ja itsensä voimavarat sekä luoden sisäistä motivaatiota 

ruokkivan harjoitteluympäristön. Valmentajan rooli on toimintaympäristönsä mukaan 

vaihtuva ja jatkuvasti kehittyvä, mikä edellyttää valmentajalta kykyä ja konkreettisia toimia 

itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Hyvässä valmentajuudessa valmentaja luo edellytykset ja 

mahdollisuudet urheilijalle löytää, sekä valjastaa omat psyykkiset ja fyysiset voimavaransa. 

Hyvä valmentajuus on vuorovaikutusta, jossa urheilija on osa prosessia. 

2.1 Suomalainen valmennusosaamisen malli 

Suomen Olympiakomitean kokonaisvaltaisen valmentamisen kokonaisuutta kuvaava 

Suomalainen valmennusosaamisen malli (kuva 1) toimii tämän työn viitekehyksenä. 

Suomalainen valmennusosaamisen malli on tarkoitettu valmentajan ammattitaidon 

kehittämistä varten ja arvioimaan valmentajan omaa valmennusosaamista. Malli on 

yleispätevä ja sovellettavissa yleisimpiin valmentajan toimintaympäristöihin. Mallia voidaan 
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soveltaa käytännössä kaikkien lajien valmennusosaamisen arviointiin, mikä luo 

mahdollisuuden toteuttaa tulevaisuudessa lajien välistä valmennusosaamisen arviointia. 

(Mukailtu Hämäläinen 2014.) Tämän vuoksi mallia käytettiin pohjana luodessa kuva 

fitnessvalmentajalle olennaisesta osaamisesta. Mallia on perusteltua käyttää 

fitnessvalmentajan osaamisen lähtökohtana, sillä mallissa huomioidaan kaikki hyvän 

valmentajuuden määritelmän mukaiset osa-alueet ja mallin toimivuutta on testattu 

käytännössä jo vuosien ajan.  

 

KUVA 1. Suomalaisen valmennusosaamisen malli, jossa kuvattuna osa-alueet joihin 

valmentaja voi vaikuttaa, sekä mitä osaamistarpeita valmentajalla on (Hämäläinen 2014). 

Valmennusosaamisen mallia toteutetaan osana Suomen Olympiakomitean mukaista urheilijan 

polkua ja valmentajan toimintaympäristöä. Fitnessurheilussa ei tällä hetkellä ole käytännössä 

lapsuusvaiheen toimintaa vaan harrastus alkaa nuoruus- ja valintavaiheesta, jossa harrastaja 

kiinnostuu lajista, löytää itselleen mieluisan sarjan ja asettaa tavoitteensa. Selittävänä tekijänä 

ovat kilpailuiden 18 vuoden alaikäraja ja lajin vaatimukset kehonmuokkauksen osalta. 

(Suomen Fitnessurheilu ry.) Fitnessharrastajaa on itsessään vaikea erottaa fitnessurheilijasta. 

Suomessa aktiivisesti omaa kuntoaan kehittäviä kuntosaliharrastajia on merkittävän paljon, 
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mikä voisi käytännössä kohdata fitnessharrastuksen määritelmän, mikäli se määritellään 

urheilun avulla tapahtuvana tavoitteellisena kehonmuokkauksena. Tässä työssä 

fitnessharrastajalla tarkoitetaan kuitenkin liiton lisenssin omaavaa henkilöä, jolloin termi 

fitnessurheilija kuvaa niin harrastajaa kuin kilpailijaa. (Isola 2018.) 

Suomen Olympiakomitean mukainen urheilijan polku rakentuu fitnessurheilijalla käytännössä 

valinta- ja huippuvaiheesta. Valintavaihe voidaan nähdä fitnessurheilussa harrastusvaiheena, 

jossa oma laji valikoituu ja aloitetaan systemaattinen kilpailuihin tähtäävä harjoittelu. 

Valintavaiheen aikana urheilija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja riippuen omasta 

menestymispotentiaalistaan, voi hän siirtyä huippuvaiheeseen. Urheilulliseen elämäntapaan 

sitoutuminen onkin edellytys huippuvaiheeseen siirtymiseen, jolloin urheilijalta kysytään 

vahvaa motivaatiota ja halua menestyä valitsemassaan lajissa. (Kokko 2016.) Urheilijan polku 

on esitetty kuvassa 2.  

 

KUVA 2. Urheilijan polku ja sen taustatekijät (Mononen ym. 2014). 
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3 FITNESSVALMENTAJAN OSAAMISTARPEET 

Suomalainen valmennusosaamisen malli jaetaan valmentajan osaamistarpeisiin ja siihen, 

mihin valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa. Nämä kaksi tekijää eivät ole erillisiä toisistaan, 

vaan valmentajan oman osaamisen kehittyessä, voivat myös urheilijaan kohdistuvat toimet ja 

niiden vaikuttavuus muuttua. Valmennusosaamisen kehittyminen on jatkuvaa, sillä uutta 

tietoa tuotetaan jatkuvasti korvaamaan vanhaa ja uusia valmennuksellisia suuntauksia syntyy 

suhteessa elettyyn aikaan ja paikkaan (Cassidy ym. 2009, 10–13). Menestyneitä valmentajia 

yhdistää usein ajatus siitä, että valmentaja ei ole koskaan valmis vaan aina on varaa itsensä 

kehittämiselle (Choi, Cho & Kim 2005; Park & Leeds 2013).  

Se mitä osaamistarpeita valmentaja tarvitsee, on sidoksissa valmennuksen 

toimintaympäristöön ja urheilijan polkuun. Eri lajien (esimerkiksi wellness fitness ja men’s 

physique) ja eri tasoisten urheilijoiden (harrastaja, kilpaurheilija) toimintaympäristöt eroavat 

toisistaan, ja luovat näin ollen valmentajille omanlaisensa osaamistarpeet. Osaamistarpeita on 

hyvä analysoida vaikuttamisen kohteiden osalta ainakin iän, sukupuolen, tason, kulttuurin, 

valmentajan roolin sekä olosuhteiden osalta. (Hämäläinen & Blomqvist 2016.) 

Fitnessurheilun osalta tätä ei ole vielä koskaan toteutettu, joten osaamistarpeiden kuvaavuutta 

tulee testata mittarin tulosten perusteella. Fitnessvalmentajan toimintaympäristö on useisiin 

muihin lajeihin verrattuna poikkeuksellisen laaja, ja nykyinen valmennusosaamisen mallin ei 

voida katsoa kuvaavan luotettavasti fitnessvalmentajien osaamisalueita. Valmentajan 

toimintaympäristö on esitetty kuvassa 3.  
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KUVA 3. Valmentajan toimintaympäristö (Hämäläinen 2014). 

3.1 Urheiluosaaminen 

Yksi valmentajana toimimisen edellytyksistä on riittävä tietotaito valmennettavasta lajista 

(Côté & Gilbert 2009). Käytännössä tämä tarkoittaa lajin edellytysten ja vaatimusten 

tuntemista, sekä tietoa kuinka urheilijaa voidaan auttaa kehittymään vastaamaan näitä lajissa 

menestymiseen vaadittavia ominaisuuksia. Riittävä tiedollinen osaaminen on edellytys, jotta 

valmentaja voi suunnitella sekä toteuttaa toimivaa ja kehittävää käytännön harjoittelua (Côté 

& Gilbert 2009; Hämäläinen & Blomqvist 2016), mutta pelkkä tiedollinen osaaminen ei riitä 

tekemään valmentamisesta tehokasta (Rieke, Hammermeister & Chase 2008; Becker 2009; 

Cassidy ym. 2009, 10–13). Hämäläisen (2012) luotsaamassa suomalaisessa 

valmennusosaamisen mallissa tätä tietotaidollista osa-aluetta vastaa urheiluosaaminen. Hän 

jakaa mallissa urheiluosaamisen yleiseen urheiluosaamiseen, lajiosaamiseen sekä opetus- ja 

ohjausosaamiseen. Urheiluosaaminen yhdistääkin liikuntabiologisen perusosaamisen, lajin 

edellytysten ja vaatimusten tuntemisen ja näiden molempien tuomisen käytäntöön urheilijaa 
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kehittävällä tavalla. Urheiluosaamisella tarkoitetaankin tässä kontekstissa teoriaosaamista ja 

sen tuomista käytäntöön urheilijaa parhaiten kehittävällä tavalla. (Hämäläinen 2012.) 

Yleisen urheiluosaamisen voidaan katsoa kattavan fysiologisen ja biomekaanisen osaamisen, 

joka ei koske tietyn lajin lajispesifejä ominaisuuksia, kun taas lajiosaaminen on näiden 

tietojen soveltamista lajin vaatimuksiin (Hämäläinen 2012). Yleinen urheiluosaaminen antaa 

pohjan opetella lajiosaamista ja ilman riittävää urheiluosaamisen tuntemusta on valmentajan 

käytännössä vaikea luoda urheilijaa optimaalisesti kehittävää valmennusta (Côté & Gilbert 

2009). Isolan (2018) mukaan fitnessurheilussa on tavoitteena kehittää esteettisesti 

lajivaatimuksia vastaava lihasmassan määrä, ja tuoda tämä näkyväksi tuomareille lajille 

ominaisten poseerausten avulla. Fitnessurheilu on lajivaatimuksia ajatellen pääasiassa 

voimalaji, jossa taito-ominaisuudet muodostuvat suoritustekniikoiden hallinnasta ja lajille 

ominaisten poseerausten opettelemisesta. (Isola 2018.) Lajivaatimukset painottavat matalaa 

rasvaprosenttia, mikä tekee fitnessurheilusta fysiologisesti haastavan lajin, sillä harjoittelun ja 

ruokavalion tulisi pienentää urheilijan kehon rasvamassaa, samalla ylläpitäen lihasmassan 

määrää (Helms ym. 2014; Isola 2018). Tämä voi olla terveydellisesti haastava tilanne ilman 

valmentajan riittävää osaamista (Hulmi ym. 2017; Isola 2017). 

Yleistä urheiluosaamista fitnessvalmentajalle onkin osata erottaa eri ominaisuuksia kehittävä 

harjoittelu toisistaan. Fitnessvalmentajan tulee kyetä erittelemään kestävyys-, nopeus- ja 

voimaharjoittelu toisistaan. Voimaharjoittelun erittely edelleen maksimi-, nopeus- ja 

kestovoimaharjoittelun osa-alueisiin luo edellytykset suunnitella harjoittelua, joka kohdistuu 

fitnessurheilijan haluttujen ominaisuuksien kehittämiseen (Häkkinen & Ahtiainen 2016). 

Perusvoimaharjoittelun on todettu useissa tutkimuksissa kehittävän urheilijan lihasmassaa 

paremmin kuin muiden voimaharjoittelumuotojen, joten perusvoimaharjoittelun 

erikoisosaamista voidaan pitää fitnessvalmentajan voimaharjoitteluosaamisen ydinalueena 

(Schoenfeld 2010; Helms ym. 2014; Häkkinen & Ahtiainen 2016). Itse lajiosaaminen 

yhdistyy tähän yleiseen urheiluosaamiseen voimaharjoittelun osalta erityisesti silloin, kun 

valmentaja osaa suunnitella urheilijaa lajin ehdoilla parhaiten kehittävää voimaharjoittelua. 

Isolan (2018) lajianalyysin lajivaatimuksia tarkasteltaessa voimme todeta esimerkiksi, että 

bikinifitness-urheilijan ei ole tavoitteenmukaista harjoittaa reisilihaksiaan samassa suhteessa 

kuin wellness fitness-urheilijan. Kummankaan urheilijaryhmän ei ole perusteltua toteuttaa 
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ympärivuotista maksimivoimaharjoittelua, mikäli tavoitteena on lihasmassan kasvatus. 

Poikkeuksena voidaan pitää fitnesstä, jossa vapaaohjelman harjoittelu vaatii erityisesti 

räjähtävän voiman ja jossain määrin maksimivoiman ominaisuuksia (Tistelgren 2016; Isola 

2018).  

Kestävyysharjoittelu korostuu urheilijan polun alkuvaiheessa ja fitnessurheilussa erityisesti 

kisadieetillä (Isola 2018). Kestävyysharjoittelu voidaan jakaa perus-, vauhti- ja 

maksimikestävyyteen sekä nopeuskestävyyteen (Nummela 2016). Fitnessvalmentajan 

osaamista ajatellen peruskestävyysharjoittelua ja monipuolista harjoittelua voidaan pitää 

kestävyysharjoitteluosaamisen ydinalueena. Peruskestävyyden kehittäminen urheilijan polun 

alkuvaiheessa on havaittu parantavan urheilijan harjoitettavuutta huippuvaiheessa, tehostaen 

erityisesti palautumiskapasiteettia, luoden näin optimaalisen olosuhteen pitkäkestoiselle 

progressiiviselle harjoittelulle (Finni 2016). Matalatehoisen peruskestävyysharjoittelun on 

useissa tutkimuksissa todettu kuluttavan energianlähteenä rasvaa enemmän kuin muita 

energiaravintoaineita (Nummela 2016). Kisadieetillä negatiivista energiatasetta ja 

maksimaalista rasvanpolttoa haettaessa on aerobisen harjoittelun lisääminen ollut 

fitnessurheilussa tähän asti runsaasti käytetty menetelmä (Isola 2018). 

Yleiseen urheiluosaamiseen katsotaan tässä työssä lukeutuvan yleiset harjoittelun ja fyysisten 

ominaisuuksien kehittämisen lainalaisuudet. Tällaisiksi ominaisuuksiksi voidaan katsoa 

fitnessvalmennuksessa olevan riittävä tieto liikuntafysiologiasta eli käytännössä siitä, mitä 

fysiologisia harjoitusvasteita minkäkin tyyppinen harjoittelu saa aikaiseksi ja miten ihmiskeho 

palautuu näistä harjoituksista. Vuositasolla harjoittelua suunniteltaessa valmentajan tulee 

osata arvioida mikro-, meso- kuin makrosyklienkin kuormittavuutta eli sitä kuinka urheilija 

palautuu viikko-, kuukausi- ja vuositasolla harjoituksista. (Häkkinen & Ahtiainen 2016.) Liian 

kuormittavalla harjoittelulla on negatiivisia vaikutuksia palautumiseen, jolloin kehitys 

hidastuu ja urheilija voi altistua rasitusvammoille (Pasanen & Parkkari 2016). 

Harjoitusohjelmien luominen eri aikaväleille ja aerobisen harjoittelun toteuttaminen 

tarkoitusta palvelevalla tavalla ovat tärkeää yleistä urheiluosaamista. Lajiosaamista ovat tässä 

yhteydessä erityisesti harjoittelun ohjelmointi lajia parhaiten palvelevalla tavalla, sekä 

kisadieetin ja viimeistelyjen suunnittelu niin kokonaiskuormituksen kuin 

tarkoituksenmukaisen aerobisen harjoittelun osalta. 
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Fitnessurheilussa ruokavaliolla on merkittävä rooli kehon rasvatonta massaa kasvattaessa ja 

rasvamassaa pienennettäessä (Helms ym. 2014). Yleiseen urheiluosaamiseen kuuluukin 

fitnessvalmentajan kohdalla erityisesti urheiluravitsemuksellinen osaaminen. Useissa muissa 

urheilulajeissa valmentajan vastuu ravitsemuksesta on vähäisempi, mikä luo 

urheiluravitsemuksesta erityisesti fitnessvalmentajan ydinosaamista. Urheiluravitsemuksen 

perusteet, kattaen urheilijan energiankulutuksen arvioinnin, ruokavalion suunnittelun, 

perusosaamisen syömiskäyttäytymisestä ja ravitsemuspsykologiasta sekä 

painonpudotusjakson toteuttamisen kuuluvat fitnessvalmentajan perusosaamiseen. 

Urheiluravitsemuksellinen lajiosaaminen painottuu fitnessurheilussa lihasmassaa kehittävän 

ruokavalion suunnitteluun, kisadieetin rakentamiseen, ylimenokauden ruokavalioon ja 

kisaviimeistelyihin. (Isola 2018.) Valmentajan on otettava huomioon, että fitnessurheilu on 

potentiaalinen riskilaji häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ja syömishäiriöiden synnylle, sillä 

laji on esteettinen ja arviointi kohdistuu erityisesti ulkonäköön (Currie 2010; Bratland-Sanda 

& Sundgot-Borgen 2013). Tämän vuoksi fitnessvalmentajan ravitsemusosaamisessa tulee 

painottaa ravitsemuksen psykologisia osa-alueita. Ravitsemusneuvonnan ja 

ravitsemuspsykologisten menetelmien hallinta edesauttaa vähentämään mahdollista 

häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä (Bonci ym. 2008; Bratland-Sanda & Sundgot-

Borgen 2013). Suomalaisessa urheilukentässä fitnessvalmentaja voisi olla se taho, joka 

kykenee antamaan ravitsemusohjausta lajista riippumatta. 

Kehonhuolto, vammojen ehkäisy sekä alku- ja loppuverryttelyt katsotaan myös osaksi 

fitnessvalmentajan yleistä urheiluosaamista. Kehonhuollollisten toimenpiteiden ja vammojen 

tunnistaminen niin teoria- kuin käytännön tasolla ovat jokaisen valmentajan perusosaamista. 

Fitnessvalmentajuudessa valmentajan tulee erityisesti kyetä toteuttamaan harjoittelu 

optimaalisesti niin, että riski vammojen synnylle on minimaalinen. Tätä tavoitetta tukeakseen 

on lajiosaaminen kriittisessä roolissa ja fitnessvalmentajan on tiedettävä lajinsa yleisimmät 

vammat, niiden syntymekanismit, oikeanlainen hoito ja kuinka niiden syntymistä voidaan 

ennaltaehkäistä. Käypä hoito -suosituksen ja erityisesti vaikuttavan hoidon erottaminen 

muusta hoidosta ovat nykypäivän valmentajalle tärkeää osaamista. (Uusitalo 2016.) Alku- ja 

loppuverryttelyillä on aikansa ja paikkansa, ja niiden oikeanlaisella, lajinomaisella 

toteutuksella voidaan kasvattaa harjoituksen vastetta ja tehostaa palautumista (Mero 2016). 

Riittävä teoriatieto alku- ja loppuverryttelyjen mekanismeista sekä urheilijan yksilöllinen 
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tunteminen mahdollistavat verryttelyjen toteuttamisen lajia ja harjoitusta parhaiten 

palvelevalla tavalla (Uusitalo 2016). 

Yleiseksi urheiluosaamiseksi luetaan myös urheilun eettisiin haasteisiin suhtautuminen, niiden 

kohtaaminen ja niiden selvittäminen (Hämäläinen 2012). Suomen Fitnessurheilu ry. on 

Suomen Olympiakomitean alainen järjestö. Fitnessurheilu ry. on näin ollen sitoutunut 

urheiluyhteisön reilun pelin tavoitteisiin ja ihanteisiin, joiden viisi pääperiaatetta ovat: 

jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, vastuu kasvatuksesta, terveyden 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon 

kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen (Suomen Olympiakomitea 2017).  

Fitnessvalmentajan tulisikin omata riittävät vuorovaikutustaidot monikulttuurisuuden, 

seksuaalivähemmistöjen ja muiden vähemmistöryhmien kanssa työskentelyyn, jotta hän voi 

omalla toiminnallaan tarjota jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden olla mukana 

fitnessurheilussa. Valmennus tulisi suunnitella ja toteuttaa kaikkia mukana olevia tahoja 

palvelevalla tavalla, huomioiden valmennukseen liittyvien ympäristöä kuormittavien 

tekijöiden minimoimisen ja luonnon kunnioittamisen. Valmennuksen on oltava toiminnaltaan 

läpinäkyvää ja eettisesti hyväksyttävää. Valmentajan on saatava työstään ansaittu korvaus, 

mutta urheilijoiden hyväksi käyttäminen oman taloudellisen tai muun kuin ammatillisen 

hyödyn saavuttamiseksi on vastoin valmentajan toimintaperiaatteita. (Suomen 

Olympiakomitea 2017.) Antidoping toimintaan sitoutuminen on Suomessa edellytys 

Fitnessurheilu ry:n toimintaa osallistumiseksi ja niin valmentajat kuin urheilijat sitoutuvat 

lisenssin maksaessaan noudattamaan antidoping toimikunnan sääntöjä (Suomen 

Fitnessurheilu ry 2018).  
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Valmentajuuden määritelmää ja tavoitteita ajatellen yleisen urheiluosaamisen kulmakiviä ovat 

opetus- ja ohjausosaaminen. Hyvän valmennuksen eri osa-alueita tutkittaessa valmennuksen 

laadun ei ole nähty korreloivan suoraan valmentajan oman harrastuneisuuden tason (Sloane 

2008), eikä toisaalta pelkän tiedollisen osaamisenkaan kanssa (Berliner 1986; Berliner 1991; 

Abraham, Collins & Martindale 2006). Valmentajuudessa voidaan pitää merkityksellisenä 

sitä, kuinka valmentaja siirtää itsellään olevan tietotaidon urheilijalle sellaisella tavalla, mikä 

kehittää urheilijan potentiaalia. Oman kokemuksen ja hankitun teoriatiedon merkitys voi 

menettää arvoaan tilanteessa, jossa valmentajan opetus- ja ohjausosaaminen on tasolla, jolla 

hän ei pysty tuomaan osaamistaan käytäntöön. (McCaughtry & Rovegno 2003.) 

Perinteisenä valmentajan osaamisena on pidetty urheilijan kehittämistä suorituskykyä silmällä 

pitäen. Tällainen lähestymistapa, jossa urheilijaa harjoitetaan ulosmittaamaan maksimaalinen 

suorituskykynsä, on katsottava vanhentuneeksi ja lyhytkantoiseksi valmennusfilosofiaksi 

(Côté & Gilbert 2009; Hämäläinen 2012). Tämä korostuu erityisesti fitnessvalmentajan 

toimintaympäristössä, sillä fitnessvalmennus ulottuu prosessina usealle elämän osa-alueelle. 

Se kuinka valmentaja opettaa urheilijaa harjoittelemaan, syömään ja toteuttamaan urheilijan 

elämää, vaikuttaa valmennettavan elämään niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. 

Valmentajan suunnitellessa urheilijalle ruokavalion, jota noudatetaan grammalleen, oppii 

urheilija punnitsemaan ruokansa ja syömään sen verran kuin ohjeissa lukee. Toisaalta 

valmentaja voi myös opettaa urheilijaa arvioimaan energiankulutustaan ja ohjata häntä 

luomaan itse tavoitteita vastaavaa ruokavaliota, painottaen intuitiivista syömistä. Tällöin 

urheilija oppii syömään tavoitteellisesti kulutuksen mukaan, eikä esimerkiksi sosiaaliset 

tilanteet tai poikkeamat ruokavaliossa aiheuta ahdistusta ruokavalion epäonnistumisesta. 

(Martinsen, Sherman, Thompson & Sundgot-Borgen 2015; Coker-Cranney & Reel 2015.)  

Urheilijan kehittäminen kokonaisuutena ja osaamisen siirtäminen vaatiikin valmentajalta 

oikeanlaisia menetelmiä ja suhtautumista valmentamiseen. Urheilija saattaa itse asettaa 

tavoitteekseen mahdollisimman nopean kehityksen, mutta tällaisessa tilanteessa on 

valmentajan käytävä läpi omaa valmennusfilosofiaansa ja tehtävä päätös valmentaako 

urheilijaa tavoitteita vai häntä itseään varten. Useissa tutkimuksissa on havaittu urheilu- ja 

liikuntaharrastuksen kehittävän hyödyllisenä pidettyjä elämäntaitoja. (Hämäläinen 2008; 

Raitis 2014.) 
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Opetus- ja ohjausosaamisen sekä pedagogisen ajattelun on havaittu kehittyvän Jyväskylän 

yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntakasvatuksen opiskelijoilla harjoittelun 

myötä (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2008). He havaitsivat myös, että aloittelevilla 

opettajaopiskelijoilla huomio keskittyy ohjauksessa omaan toimintaan, kun taas pidempään 

opiskelleilla korostuu ohjattavien havainnointi ja heidän tunnetilojensa tunnistaminen. 

Palautteen todettiin alkuvaiheessa olevan korjaavaa ja kuvailevaa, kun taas kokeneempien 

ohjaajien palaute ohjaa oppijaa itse havaitsemaan mitä parannettavaa suorituksessa on ja 

korjaamaan suoritustaan itse. 

Fitnessvalmentajaa ajatellen on huomioitava erityisesti valmennettavan ikä, osaaminen ja 

luonne, kun kehitetään omaa opetus- ja ohjausosaamista. McCaughtry ja Rovegno (2003) 

havaitsivat, että aloittelevan urheilijan voi olla vaikea havaita omassa suorituksessaan virheitä 

ja valmentajan voi olla perusteltua ohjata erityisesti aloittelevaa urheilijaa eri tavalla kuin 

kokeneempaa. Oman ohjaamisen muovaaminen valmennettavan tarpeita parhaiten 

palvelevaksi ja valmennettavaa optimaalisesti kehittäväksi kokonaisuudeksi edellyttää 

valmentajalta kykyä siirtää omaa osaamistaan urheilijan osaamiseksi (Côté & Gilbert 2009). 

Fitnessvalmentajan pedagoginen osaaminen voidaan jakaa esimerkiksi Grossmanin (1990) 

mallin mukaan sovelletusti a) tiedoksi miksi tietyllä tasolla opetellaan juuri tiettyjä asioita, b) 

tiedoksi mitä valmennettava ymmärtää, luulee ymmärtävänsä tai ei ymmärrä, c) tiedoksi 

miten eri asioita voidaan opettaa huomioiden edellä esitetyt tekijät. Nämä kolme osa-aluetta 

tiedostamalla valmennuksesta voidaan rakentaa jo melko kokonaisvaltainen kokonaisuus 

(Grossman 1990). 

3.2 Ihmissuhdetaidot 

Valmennus on paljon muutakin kuin lajin vaatimusten tuntemista ja urheilijan kehittämistä. 

Bowes ja Jones (2006) sekä Jones ja Wallace (2006) ovat havainneet toimivan valmennuksen 

rakentuvan useista erilaisista sosiaalisista vuorovaikutussuhteista. Valmentajien onkin tarpeen 

kehittää ihmissuhdetaitojaan jatkuvasti, jotta he voivat kommunikoida sopivalla ja tehokkaalla 

tavalla eri urheilijoiden kanssa, luoden näin edellytykset kehittävälle valmennusympäristölle 

(Bergmann 2000; Knowles, Gilbourne, Borrie & Nevill 2001). Suomalaisen 
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valmennusosaamisen mallin mukaan ihmissuhdetaidot valmentajan osaamistarpeena jaetaan 

seuraavasti: tunne- ja vuorovaikutustaidot, organisointiosaaminen, ilmaisu- ja 

keskustelutaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä ihmistuntemus (Hämäläinen 2014). Näiden 

taitojen riittävä hallinta mahdollistaa opetus- ja ohjausosaamisen toteuttamisen, mutta myös 

valmentajan vuorovaikutuksen muiden valmentajien ja yhteistyötahojen kanssa (Bowes & 

Jones 2006; Jones & Wallace 2006).  

Hyviä vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja, kykyä toimia tiimissä ja hyvää yhteistyö- ja 

kommunikointikykyä tarvitaan ja pidetään nykypäivän muuttuvassa työkentässä työntekijän 

perusedellytyksenä (Julkunen 2008). Valmennus mielletään edelleen usein yhden ihmisen 

vetämäksi harjoitukseksi, mikä ei nykymaailmassa vastaa hyvän valmentajuuden määritelmää 

(Potrac ym. 2000). Esimerkiksi jatkuva informaatiotulva ja eri alojen kehittyminen aiheuttavat 

sen, että yhden henkilön on mahdotonta hallita jokaista valmennuksen osa-aluetta täydellisesti 

(Jakonen & Järvensivu 2015). Valmentajan rooli on pikemminkin yhdistää monialaisen 

asiantuntijajoukon osaaminen urheilijaa parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi kuin 

toteuttaa valmennuksen jokainen osa-alue itse. Fitnessvalmennuksessa poseerausvalmentaja ja 

kehonhuollon asiantuntija ovat yhä yleisempi osa valmennustiimiä kuten kisameikin 

toteuttaja. Samalla tavalla valmentaja voi tuoda ravitsemusalan asiantuntijan tai 

urheilupsykologin osaksi valmennustiimiään. Vuorovaikutustaidot ja oman osaamisen 

kriittinen tarkastelu ovat ensiarvoisen tärkeää ajatellen valmentajan urheilijalleen tarjoamia 

kehittymisen edellytyksiä. Ilman jatkuvaa vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä 

valmennuksen laatu voi kärsiä (Taylor & Garrat 2010). 

Riittävä ihmistuntemus auttaa valmentajaa sopeuttamaan omaa käytöstään yksilöidysti 

jokaiselle valmennettavalle (Jones, Kathleen & Potrac 2002). Siinä missä toinen 

valmennettava tarvitsee ja haluaa tiukkaa käskytystä, voi tällainen ahdistaa toista (Hämäläinen 

2008). Valmentajan urheilu- ja lajiosaaminen sekä opetus- ja ohjausosaaminen voivat olla 

hyvällä tasolla, mutta mikäli hän ei tuo osaamistaan esille urheilijan persoonallisuutta 

huomioivalla tavalla, voivat valmennuksen tavoitteet jäädä toteutumatta (Abbot & Collins 

2004; Côté & Gilbert 2009).  
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Valmentajan roolia ja merkitystä urheilijan elämässä on tutkittu Hämäläisen julkaisuissa 

(2003; 2008), ja valmentaja näyttääkin olevan monelle urheilijalle koko elinhistoriaa ajatellen 

merkittävä henkilö. Hämäläinen (2008) havaitsi, että valmentajalle saatetaan uskoutua 

monista asioista, joista ei muille puhuta ja valmentajan rooli sekä esimerkki vaikuttavat 

ohjaavan urheilijan käytökseen. Tämä korostuu fitnessvalmennuksessa, jossa ollaan jatkuvasti 

kosketuksissa urheilijan oman kehonkuvan ja identiteetin kanssa. Valmentajan on kyettävä 

tunnistamaan erilaiset urheilijat ja heidän tunteensa, sekä oman käyttäytymisensä ja toimiensa 

vaikuttavuuden urheilijaan. Tilanne, jossa urheilija esimerkiksi kilpailukauden jälkeen kokee 

olevansa tyytymätön omaan ei kisakunnossa olevaan kehoonsa ja siinä tapahtuviin 

muutoksiin, on valmentajalle haaste, jossa vaaditaan hyvää ihmissuhdetaitojen hallintaa. 

Samat vaatimukset kyvylle kohdata toinen inhimillisesti esiintyvät urheilumaailmassa 

esimerkiksi loukkaantumisten ja tappion hetkillä (Hämäläinen 2003; 2008). 

Urheilijan muu elämä kuten opiskelu, parisuhde, työt ja perhe vaikuttavat urheilijan 

kapasiteettiin urheilussa. Ne luovat valmentajalle haastavan ympäristön, sillä rajanveto 

urheilun ja muun elämän välillä voi olla toimintaympäristöstä riippuen haastavaa. (Finni 

2016.) Finni (2016) toteaa myös useiden urheilun ulkopuolisten tekijöiden tekevän 

valmentajalle tärkeäksi tunnistaa oman valmennettavansa käytöstä. Tämän vuoksi 

valmentajan onkin kommunikoitava riittävällä tasolla, jotta urheilijan potentiaali voidaan 

maksimoida, eikä harjoittelun kokonaiskuormitus kasva liian suureksi urheilun ulkopuolisten 

asioiden vuoksi. Hyvä valmennus vaatiikin kommunikointitaitoja urheilijan ja valmentajan 

välillä. (Côté & Gilbert 2009; Hämäläinen 2014.) 

Fitnessvalmennuksessa valmentajan ilmaisutaitoja tarvitaan päivittäin ohjausta annettaessa. 

Erityisen vaativia tilanteita kuten valmennettavan kehonkoostumusta arvioitaessa 

ilmaisutaitojen on oltava riittävän hyvät, jotta vältytään urheilijan ja valmentajan välisiltä 

väärinymmärryksiltä. Valmentajan on tunnettava urheilija sekä omat arvonsa ja asenteensa, 

jotta hän voi keskustella kunnon kehittymisestä neutraalisti. Huonosti valittu sana voi 

valmennettavan kohdalla aiheuttaa kauaskantoisiakin seurauksia itsensä hyväksymisen ja 

kehonkuvan hahmottamisen suhteen. (Sundgot-Borgen 1994; Baum 2006; Sundgot‐Borgen & 

Torstveit 2010.) Kuten Côté & Gilbert (2009) tuovat esille, on valmentajan tehtävä tuntea 

urheilijansa edellytyksenä antaa asianmukaista ja kehittävää palautetta. Fitnessvalmentajan 
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onkin syytä harjoitella omia ihmissuhdetaitojaan niin koulutuksissa, kollegojen kanssa kuin 

itsekseenkin ja tiedostaa valmennustilanteessa oma roolinsa esimerkkinä ja auktoriteettina. 

Erityisesti opetus- ja ohjausosaamisen hyvä hallinta yhdistettynä toimiviin 

ihmissuhdetaitoihin luo pohjaa hyvälle harjoitusilmapiirille (Côté & Gilbert 2009).  

3.3  Itsensä kehittämisen taidot 

Valmentajan itsensä kehittämisen taidot ovat pohja kaikelle valmentajan oppimiselle ja 

osaamiselle. Ilman näitä taitoja ei valmentajalla ole potentiaalia kehittyä valmentajaksi. 

(Hämäläinen & Blomqvist 2016.) Itsensä kehittämisen taidot rakentuvat suomalaisessa 

valmennusosaamisen mallissa itsearviointitaidoista, oppimaan oppimisen taidoista, 

verkostoitumistaidoista, tiedonhankintataidoista ja ajattelun taidoista (Hämäläinen 2014). 

Zimmerman, Bonner ja Kovach (1996) esittävät edellä listattujen taitojen olevan yksilöllisiä, 

ja eri ihmisillä olevan erilainen kapasiteetti eri taitojen hallintaan. He toteavat, että kaikkia 

taitoja on kuitenkin mahdollista opetella ja kehittää. Yhdeksi hyvän valmentajan 

ominaisuudeksi on havaittu kyky muuttaa kokemuksia tiedoksi ja taidoiksi. Käytännössä siis 

tiedon rakentuminen kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin perinteisessä opetuksessa. 

Kokemusten muuttaminen tiedoksi ja taidoksi vaatii kuitenkin pohjatietoa, jota voidaan 

käyttää kokemuksen reflektointiin. (Gilbert & Trudel 2001; 2004; 2005.) 

Itsearviointitaidot ovat edellytys omassa toiminnassaan kehittymiselle (Gašević & Dawson 

2015; Helyer 2015). Ilman oman toiminnan kriittistä tarkastelua ei valmentajalla ole 

mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa (Helyer 2015). Fitnessvalmentajan 

toimintaympäristössä on tärkeää tarkastella omaa toimintaansa ja analysoida mitä osa-alueita 

(kuva 3) voisi kehittää. Harjoittelun optimointi voi rakentua useista tekijöistä, kuten 

suoritustekniikoiden kehittämisestä, harjoitusohjelman tai ruokavalion muokkaamisesta, 

mutta myös mistä tahansa muusta kuin pelkästä urheiluosaamisen osa-alueesta (Côté & 

Gilbert 2009). On kuitenkin tärkeä tiedostaa muutosten vaikutus kokonaisuuteen. 

Itsearvioinnin olisikin hyvä kohdistua erityisesti urheiluosaamiseen, mutta myös 

ihmissuhdetaitoihin ja itsensä kehittämiseen sekä omiin voimavaroihin, sillä näin voidaan 

varmistua valmentajan ammattitaidon kehittymisestä (Gašević & Dawson 2015; Helyer 
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2015). Itsearviointitaitoihin kuuluu myös oman kokonaisosaamisen arviointi suhteessa 

valmennettavan tasoon. Valmentajan on hyvä tiedostaa omat rajoitteensa ja se, milloin on 

omalla kohdalla parempi kääntyä jonkun muun asiantuntijan puoleen tai ehdottaa 

valmennettavalle hänen tavoitteisiinsa sopivampaa valmentajaa (Sheehy, Zizzi, Dieffenbach 

& Sharp 2019). Fitnessvalmennuksen toimintaympäristö voi valmentajan osalta rajoittua lajin 

parissa aloittelevien ohjaamiseen, jolloin huippuvaiheen urheilijan valmentaminen ei edes ole 

valmentajan intressien mukaista, riippuen mihin toimintaympäristöön valmentaja on päättänyt 

sijoittua (Hämäläinen & Blomqvist 2016). 

Cronford (2002) esittää, että oppimaan oppiminen on laaja kokonaisuus erilaisia synnynnäisiä 

sekä opittuja taitoja, jotka koostuvat kognitiivisista ja metakognitiivisista taidoista. Jokaisella 

on olemassa oma juuri itselle sopiva oppimistyyli tai oppimistyylit. Oppimistyylillä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä tiedonhankinnan ja käsittelyn keinoja. Oppimaan oppimisen 

kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot voidaan määritellä tiedoiksi, asenteiksi, taidoiksi ja 

toimintavalmiuksiksi, joilla ohjataan oppimista sekä ylläpidetään motivaatiota itsensä 

kehittämisen. Taitoja opitaan yksilön ja ympäristön yhteisvaikutuksessa. Valmentajalle onkin 

tärkeää omaksua kyky ja halu reflektoida kokemaansa ja havaitsemaansa aiempiin tietoihinsa 

ja taitoihinsa. (Cornford 2002.) Tiedon käsittelyä ajatellen valmentajan tulee pyrkiä 

hallitsemaan omaa oppimistaan ja sietää oppimisen vaatimaa ponnistelua ja siihen sisältyvää 

epäonnistumisen riskiä. (Cornford 2002; Hautamäki ym. 2013, 13.) Erityisesti Suomen 

Fitnessurheilu ry:n  koulutuksilla voi olla paikkansa fitnessvalmentajien itsearviointitaitojen ja 

oppimaan oppimistaitojen kehittämisessä. Kostons, van Gog ja Paas (2012) havaitsivat, että 

itsearviointitaito ja taito valita omatoimisesti itselleen sopivia uusia oppimishaasteita 

kehittyivät harjoittelun seurauksena. Tämä voi mahdollistaa tehokkaamman ja jatkuvan 

oppimisen halki valmentajan työuran, jolloin tarvittavien oppimaan oppimisen taitojen 

hankkiminen jo valmennusuran alussa on hyvän valmennuksen pohja (Kostons ym. 2012).  

Verkostoitumistaidot linkittyvät vahvasti ihmissuhdetaitoihin, ja ne luovat pohjaa valmentajan 

verkostoitumistaidoille (Potrac ym. 2000). Verkostoitumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

asiantuntijoiden integrointia osaksi valmennusprosessia. Valmentaja voi esimerkiksi todeta 

oman urheilu- ja lajiosaamisensa riittävän muihin fitnessurheilijan ominaisuuksiin paitsi 

poseerausharjoitteluun, jolloin valmentajan on perusteltua liittää valmennustoimintaansa 
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ulkopuolinen poseerausvalmentaja. Verkostoituminen voi toimia paitsi valmentajan omaa 

ammattitaitoa paikkaavana tekijänä, mutta myös valmentajaa kehittävänä toimintana (Côté & 

Gilbert 2009). Valmennuksen laatua voidaan parantaa verkostoitumalla muiden alan 

valmentajien kanssa, jolloin lajin sisäisen tietotaidon jakaminen auttaa jokaista valmentajaa ja 

kehittää lajia kokonaisuudessaan (Schempp, McCullick & Mason 2006). Fitnessvalmennusta 

ajatellen toisella valmennettavalla toimineet viimeistelyt eivät välttämättä toimi omalla 

valmennettavalla. Mikäli valmentajalla ei ole itsellään aiempia kokemuksia kyseisenlaisen 

urheilijan kisaviimeistelyistä, voi toisen valmentajan kokemuksilla olla suuri arvo niin 

urheilijan hyvinvoinnin kuin urheilijana kehittymisenkin osalta. Valmennuksen olisi hyvä olla 

avointa ja läpinäkyvää, jolloin se palvelee lajia ja urheilijoita. Tällöin ei ole tilaa omien 

valmennuksellisten toimien salassa pitämiselle, sillä tällainen toiminta haittaa niin 

urheilijoiden kuin lajinkin kehittymistä. (Jones ym. 2006; Taylor & Garratt 2010.) 

Tiedonhankintataidot ja ajattelun taidot ovat nykypäivän digitalisaation keskellä aina vain 

tärkeämpiä taitoja hallita (Gašević ym. 2015). Tiedonhankinta ja informaatiolukutaitoja 

määritellään lukuisilla tavoilla, esimerkiksi ACRL (2015) määritelmä kattaa 

kokonaisvaltaisesti usean osa-alueen: tiedonhankinta ja informaatiolukutaito yhdistää 

valikoiman kykyjä ja käytäntöjä laajentamaan ymmärrystä tiedon ekosysteemissä. 

Olennaisina osina tiedon paikantaminen, käyttäminen ja analysointi sekä uuden tiedon 

luominen eettisesti.  

Fitnessvalmennus on kehittynyt Suomessa alan lehtien ja lajia harrastaneiden 

kokemusperäisestä tiedosta, johon on viime vuosina liittynyt yhä enemmän tieteelliseen 

tietoon perustuva valmennusosaaminen. Valmentajalle voi olla haasteellista erotella tieto, joka 

on hänelle käyttökelpoista, sillä tieteellisen tiedon ohella kokemusperäistä tietoa ei ole syytä 

aliarvioida. Tieteellinen tutkimus kehittyy jatkuvasti, mutta kaiken tutkimiseen ei ole aikaa, 

jolloin valmennuksen kehittäminen on rakennettava myös omien ja muiden kokemusten 

ympärille. Kyky poimia informaatiotulvasta itseään ja asiakkaitaan palvelevat ja toimivat 

menetelmät ovat nykypäivänä edellytys valmennuksen kehittämiseksi. (Hämäläinen 2014; 

Gašević ym. 2015.)  
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Valmentajan tiedonhankintataidot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavaan sovelletun ACRL:n 

(2015) mukaiseen neljään osa-alueeseen: tiedonhankinta osana tutkimusprosessia, tiedon 

tuottaminen ja arviointi, tiedon jakaminen ja tieteen vuorovaikutus, tekijänoikeudet ja tiedon 

eettinen käyttö. Tällöin valmentaja valmennusohjelmaa luodessaan hyvä käydä tutkien läpi 

millaisia menetelmiä vastaavanlaisissa tilanteissa on käytetty, mitä omat ja muiden 

kokemukset ovat aiheesta ja voiko hän soveltaa saamiaan tai jo olemassa olevia tietojaan 

kyseisen valmennusohjelman laatimiseen. 

3.4 Voimavarat 

Valmentajan voimavarat jaetaan fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin, joita ovat 

itsetuntemus, luovuus, motivaatio, arvot ja asenteet, jaksaminen sekä terveys (Hämäläinen 

2016). Voimavarat kohdistuvat valmentajaan ja valmentajan ominaisuuksiin ja niitä voidaan 

pitää pohjana työterveyden ylläpidolle (Ilmarinen, Gould, Järvikoski & Järvisalo. 2006). 

Voimavarat vaikuttavat toinen toisiinsa ja siinä missä sosiaalisten voimavarojen ehtyminen 

lisää psyykkistä stressiä voi psyykkinen stressi johtaa fyysisten voimavarojen heikentymiseen 

(Uusitalo & Nummela 2016). Valmennustyö on monipuolista ja se koetaan haasteelliseksi 

mutta palkitsevaksi. Valmennustyö on luonteeltaan myös fyysistä ja painottuu iltoihin sekä 

viikonloppuihin, mikä aiheuttaa vaatimuksia eri voimavaroille. (Volanen 2011.) 

Voimavarat ovat yksilöllisiä ja siinä missä toinen sairastelee usein, ei toinen sairastele juuri 

ollenkaan. Se kuinka voimavarat kestävät on kiinni itsetuntemuksesta, teoista omien 

voimavarojen kasvattamiseksi ja kohonneiden voimavarojen luomasta koherenssin tunteesta 

(Ilmarinen ym. 2006). Valmentajan on osattava arvioida jaksamistaan ja terveyttään 

kriittisesti. Yrittäjillä työt eivät lopu töistä lähdettäessä, ja heillä onkin havaittu olevan usein 

työuupumusta (Meretniemi & Ylönen 2008, 112). Valmentajan on omien voimavarojen 

riittävyyden varmistamiseksi mietittävä urallaan aktiivisesti stressin määrää, työergonomiaa, 

työtapaturmia sekä unen ja ravinnon laatua. Työn imusta on hyvä osata nauttia, mutta 

työtaakkaa on osattava keventää tarpeen vaatiessa. (Volanen 2011.) 
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4 MIHIN FITNESSVALMENTAJA VOI URHEILIJASSA VAIKUTTAA 

Valmentajan osaamistarpeet luovat hyvän valmennuksen perusteet (Hämäläinen & Blomqvist 

2016). Hyvä valmennus ei kuitenkaan rajoitu valmentajan omaan osaamiseen, vaan hyvä 

valmennus kohdistaa valmentajan osaamisen urheilijaan. Kaikkeen valmentaja ei voi 

kuitenkaan vaikuttaa eikä hänen pidäkään. Suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaan 

ominaisuudet, joihin valmentaja voi vaikuttaa ovat: urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen, 

itsensä kehittämisen taidot, ihmisenä kasvu sekä kuulumisen tunne. (Hämäläinen 2014.) 

Edelleen, kuten valmentajan osaamistarpeiden kohdalla, valmennuksen toimintaympäristö 

vaikuttaa siihen mihin valmentaja voi ja mihin valmentajan kannattaa vaikuttaa. 

Fitnessurheilua harrastusmielessä harrastavalle ja lajissa huipputasolla kilpailevalle 

vaikuttamiskohteet ovat erilaisia. Siinä missä kilpailijalle lajiosaaminen on poseerausten 

suhteen harjoitettava huippuunsa, voi harrastajalle riittää pelkästään taito jännittää haluttua 

lihasta. Osaamistarpeita on hyvä analysoida vaikuttamisen kohteiden osalta ainakin iän, 

sukupuolen, tason, kulttuurin, valmentajan roolin sekä olosuhteiden osalta. (Hämäläinen & 

Blomqvist 2016.) 

Valmentajan on hyvä tiedostaa, mitä näihin osa-alueisiin sisältyy, jotta hän osaa kohdistaa 

omaa osaamistaan oikeisiin asioihin. Omaa osaamista arvioituaan ja osaamisalueita 

kehitettyään, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, osaako kohdistaa osaamisensa urheilijan 

kannalta tärkeisiin asioihin. Valmennuksessa voi olla paikallaan tarkastella myös sitä, miten 

urheilijaan vaikuttaminen toteutuu ja mitä osa-alueita tulisi omassa osaamisessaan kehittää, 

jotta valmentaja saisi maksimoitua urheilijan oman potentiaalin.  

Valmennuksessa on siis kyse monipuolisesta kokonaisuudesta ja valmentajan on urheilijan 

kokonaisvaltaisen kehittymisen lisäksi mietittävä esimerkiksi lajin tilaa (Hämäläinen 2012). 

Onko valmennettava yksi tulevaisuuden valmentajista, kuten monille entisille urheilijoille on 

tapana? (Mielke 2008). Valmentajan olisikin hyvä luoda keskustelua ja tukea valmennettavan 

ymmärrystä tasolla, mikä haastaa molempia osapuolia ajattelemaan kriittisesti (Hämäläinen & 

Blomqvist 2016). Onkin realistista esittää kysymys: onko valmentajan optimaalinen 
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lopputulema tehdä itsensä tarpeettomaksi? Seuraavassa kappaleessa esitellään, mihin 

valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa, ja reflektoidaan niitä valmentajan osaamistarpeisiin 

erityisesti fitnessurheilun näkökulmasta.  

4.1 Urheilijana kehittyminen ja lajiosaaminen 

Urheilijana kehittyminen on laaja kokonaisuus, joka osaltaan selittää urheiluosaamisen 

laajuutta valmentajan osaamistarpeena. Urheilijana kehittyminen tähtää urheilullisen 

elämäntavan omaksumiseen, jonka katsotaan Kokon (2016) mukaan sisältävän: harjoittelun, 

ravinnon, palautumisen, unen, terveyden edistämisen, itseluottamuksen rakentumisen, 

motivaation ja innostuksen. Valmentajana ei ole mahdollista keskittyä jatkuvasti jokaiseen 

osa-alueeseen, vaan kokonaisvaltaisella ja hyvällä valmennuksella voidaan edistää eri osa-

alueita tasaisesti (Hämäläinen & Blomqvist 2016).  

Fitnessvalmentajan urheiluosaaminen mahdollistaa motivoivan harjoittelun, valmentajan 

kyetessä luomaan mielekkäitä harjoituksia, joihin valmennettava kokee halua osallistua (Côté 

& Gilbert 2009). Harjoitusten on oltava tavoitteita palvelevia, mikä vaatii valmentajalta 

lajintuntemusta sekä kommunikointitaitoja, jotta hän tietää mitä urheilija itse harjoittelulta 

odottaa. Harjoittelun suunnittelu yhdessä valmennettavan kanssa eli urheilijakeskeinen 

valmennus mahdollistaa urheilijalle mielekkäiden harjoitusten toteutuksen ja luonnin. 

Valmentajan on kuitenkin tiedostettava roolinsa, sillä urheilija tarvitsee tasosta riippumatta 

ohjausta ja tukea. (McGladrey, Murray & Hannon 2010.) Erityisesti opetus ja 

ohjausosaaminen sekä kaikki ihmissuhdetaitojen osa-alueet: tunne- ja vuorovaikutustaidot, 

organisointiosaaminen, ilmaisu- ja keskustelutaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä 

ihmistuntemus luovat sellaisen harjoitusilmapiirin, jossa urheilijan on hedelmällistä toimia 

(Spink, McLaren ja Ulvick 2018). Tällaisen useita osa-alueita palvelevan harjoitustilanteen 

luomiseen vaaditaan harjoitusta ja kokemusta sekä hyviä itsensä kehittämisen taitoja (Côté & 

Gilbert 2009). 

Ravitsemusosaaminen on fitnessvalmentajan vaativimpia urheiluosaamisen osaamistarpeita 

ajatellen mihin hän voi urheilijassa vaikuttaa. Riski häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 
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synnylle esimerkiksi vääränlaisen ruokavalion tai ruokaan liittyvien harhaluulojen myötä on 

olemassa (Sundgot-Borgen & Torstveit 2010; Bratlans-Sanda & Sundgot-Borgen 2013). Lajin 

luonne huomioiden on painonpudotus kuitenkin pakollista, jolloin riski erilaisille 

aliravitsemuksellisille vasteille on olemassa (Sundgot-Borgen & Torstveit 2010). 

Valmentajalla on oltava riittävä urheiluravitsemuksellinen osaaminen elimistön vasteista 

erilaisille ravitsemustiloille sekä lajituntemusta, jotta urheilijan painonpudotus osataan 

toteuttaa lajia parhaiten palvelevalla tavalla aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja 

suorituskyvylle ja terveydelle.  

Urheilu-ura on valmennussuhteen keskipiste, mutta erityisesti ravitsemuksesta puhuttaessa on 

hyvä tiedostaa, että urheilussa opitut syömistottumukset voivat siirtyä urheilun jälkeiseen 

elämään ja vaikuttaa syömiskäyttäytymiseen. (Sundgot-Borgen & Torstveit 2010; Bratlans-

Sanda & Sundgot-Borgen 2013.) Valmennuksessa tuleekin löytää kompromissi tavoitteita 

palvelevan, mutta silti terveellisen ja toimivan syömiskäyttäytymisen väliltä. Tämä vaatii 

valmentajalta tietotaitoa niin ravitsemuksesta, ravitsemuspsykologiasta kuin 

syömiskäyttäytymisestä sekä ihmistuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja vastuuta. Ilmaisu- ja 

keskustelutaidot pitävät ravitsemusohjauksen asiallisena, jolloin vältytään väärinkäsityksiltä, 

kun taas ongelmanratkaisutaidot auttavat valmentajaa löytämään oikeita ratkaisuja 

ruokavalion yksilölliseen toteutukseen. (Martinsen ym. 2015.) 

Palautuminen sisältää fitnessurheilua ajatellen tekniikoiden, verryttelyjen ja suoritteiden 

osalta oikein rakennetun yksittäisen harjoituksen. Lisäksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä 

toimivan periodisaation ja lihashuollon. Terveyden ylläpitämisen merkityksen ymmärtämisen, 

sekä riittävän ja laadukkaan unen ja ravitsemuksen varmistamisen. (Mero 2016; Uusitalo & 

Nummela 2016.) Kokko (2016) esittää palautumisen olevan laaja kokonaisuus, jonka 

optimaalinen toteuttaminen vaatii ainakin osittain urheilullisen elämäntavan omaksumista. 

Riittävän palautumisen sekä kehitysvasteen mahdollistava harjoitus vaatii valmentajalta 

urheilu- ja lajiosaamista, jotta harjoituksen intensiteetti pysyy tasolla mikä mahdollistaa 

kehityksen, mutta ei ole pois palautumisesta (Soomro ym. 2016; Uusitalo & Nummela 2016). 

Palautumisen mekanismien tiedostaminen voi toimintaympäristöstä riippuen olla valmentajan 

vastuulla, jolloin opetus- ja ohjausosaamisella on merkittävä rooli urheilijan osaamisen 

lisäämisessä. Valmentajan merkityksellinen rooli ja valmentajan esimerkki omien 
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psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten voimavarojen ylläpitämiseksi voi myös realisoida 

urheilijalle palautumisen merkitystä, jolloin valmentajan omaa esimerkkiä ei saa aliarvioida. 

(Hämäläinen 2008; 2014.) 

Hypertrofisessa harjoittelussa lihaskudokseen syntyvät vauriot vaativat palautuakseen 

riittävää palautumisjaksoa ja riittävää ravintoa. Tämä on fitnessurheilussa merkittävimpiä 

palautumisessa huomioitavia tekijöitä (Helms ym. 2014; Hulmi ym. 2017). Mikäli ruokavalio 

on suunniteltu tavoitteenmukaisesti, ei palautumisessa ole ravitsemuksellisia ongelmia kuin 

kisa- tai mahdollisella välidieetillä. Tällöin ruokailun ja erityisesti proteiinin ajoittaminen 

harjoittelun ympärille voi tehostaa palautumista (Helms ym. 2014). Ravitsemuksen lisäksi 

palautumiseen vaaditaan riittävä ajallinen jakso, joka mahdollistaa lihaskudoksen 

palautumisen. Osaava valmentaja osaa tunnistaa ja opettaa valmennettavan tunnistamaan 

milloin on palautunut ja valmis harjoitukseen. Liian tiheä harjoitusfrekvenssi altistaa 

ylirasitustilalle eikä palvele kehitystä, kun taas liian harva harjoitusfrekvenssi ei riitä tuomaan 

riittävästi ärsykettä kehittymisen mahdollistamiseksi. Palautuminen kulminoituu 

ravitsemuksen, harjoittelun ja levon tasapainoon, jossa jokainen osa-alue toteutuu muita 

palvelevasti. (Häkkinen & Ahtiainen 2016; Mero 2016.)  

Valmentajan on havaittu urheilijahaastatteluissa olevan yksi urheilijoiden itseluottamuksen 

lähde (Hays, Maynard, Thomas & Bawden 2007). Itseluottamuksen rakentuminen on osa-

alue, johon valmentaja vaikuttaa niin tarkoituksellisesti kuin tiedostamattaan, ja valmentajat 

tuntevat olevansa vastuussa valmennettavansa itseluottamuksesta (Vella, Oades & Crowe 

2011). Itseluottamukseen keskittyessä on otettava huomioon toimintaympäristö, esimerkiksi 

miesurheilijoiden on havaittu olevan itsevarmempia kuin naisten (Vargas-Tonsing & 

Bartholomew 2006). Naisurheilijoiden itseluottamusta kehittää paremmin sosiaalinen tuki, 

kun taas miesten itseluottamusta voittaminen (Hays ym. 2007). Vahvaa itseluottamusta 

ennustavia tekijöitä ovat Vealeyn (1986) mukaan keskittyminen fyysiseen ja psyykkiseen 

valmistautumiseen ennen kilpailua, kun taas heikompaa itseluottamusta ennusti keskittyminen 

omaan ulkonäköönsä. Fitnessvalmentaja tarvitseekin niin tietotaidollista osaamista 

itseluottamuksen tunnistamiseksi kuin ihmistuntemusta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

Vahvan ja heikon itseluottamuksen tunnistaminen ei kuitenkaan riitä vaan valmentajan on 

pyrittävä palautteenannon, psyykkisen valmennuksen sekä ihmissuhde- ja itsensä 
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kehittämistaitojen avulla vaikuttamaan urheilijan itseluottamukseen positiivisesti. (Langan, 

Blake & Lonsdale 2013.) Vahva itseluottamus korreloi voimakkaamman koherenssin ja 

elämäntyytyväisyyden kanssa ja voi kantaa pitkälle urheilu-urankin jälkeiseen aikaan (Raitis 

2014). Itseluottamuksen lähteiksi urheilijat itse nostivat Hays ym. (2007) tutkimuksessa: 

valmentajan, urheilusaavutukset, valmistautumisen, kokemuksen, kilpailuedun, synnynnäiset 

ominaisuudet, luottamuksen ja itsetietoisuuden. Itseluottamuksen kehittymisen mekanismit 

tunnetaan kuitenkin huonosti ja lienevät ainakin jossain määrin yksilöllisiä. Valmentajan 

onkin löydettävä kullekin urheilijalle sopivat menetelmät edellä esitettyjä toimenpiteitä 

hyödyntäen. (Vealey ym. 2001.) 

Motivaatio ja innostus korreloivat urheiluharrastuksen jatkumisen sekä harjoituksissa 

suoriutumisen kanssa (Lämsä & Mäenpää 2002, 8; Jaakkola 2010, 118; Salasuo Piispa & 

Huhta 2015, 194). Kannustavan ja innostavan motivaatioilmapiirin luominen harjoittelun 

ympärille onkin pitkäkestoisen valmennussuhteen ja harrastuksessa jatkamisen yksi 

edellytyksistä (Konttinen 2014, 18–19). Innostus voi johtaa intohimoon urheilua kohtaan, 

mikä ennustaa urheilullisen elämäntavan omaksumista (Kokko 2016). Motivaatio taas syntyy 

osana innostumista ja voi olla sisäistä tai ulkoista (Reeve 2013). Reeve (2013) esittää 

ulkoisella motivaatiolla tarkoitettavan jonkin asian suorittamista palkinnon tai tietyn asian 

toivossa, kun taas sisäinen motivaatio kumpuaa halusta kehittyä oman itsensä vuoksi. 

Ulkoinen motivaatio voi toimia lyhyellä aikavälillä motivaation lähteenä, mutta 

harrastuksessa pysyminen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen vaatii sisäistä 

motivaatiota (Jaakkola 2010, 118; Konttinen 2014, 18–19). 

Menestyneillä urheilijoilla on havaittu urheilun olevan urheilijalle itseisarvo, eikä keino 

saavuttaa esimerkiksi mainetta tai taloudellista hyötyä (Konttinen 2016). Jaakkola (2010, 118) 

toteaa sisäisen motivaation olevan oppimisen, viihtymisen ja harrastuksessa mukana 

pysymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jaakkola (2010, 155–156) ja Konttinen (2014, 18–

19) esittävät molemmat, että innostumista ja motivaatiota voidaan tukea tarjoamalla 

valmennettavalle kokemus omasta pätevyydestä, autonomiasta ja yhteenkuuluvuudesta. 

Konttinen (2014) lisää edelleen, että urheilijan motivaatiota ja innostusta ylläpitää tarpeeksi 

haastava harjoittelu, osallisuuden tunne päätöksenteossa sekä kuulumisen tunne eli jonkin 

yhteisön osana oleminen. Innostavan ja motivoivan ilmapiirin luominen on valmentajan sekä 
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muiden harjoittelussa mukana olevien toimijoiden vastuulla. Valmentajan osaamistarpeista 

vaaditaan riittävää urheilu- ja lajiosaamista, opetus- ja ohjausosaamista sekä 

ihmissuhdetaitoja, jotta saavutetaan pätevyyden tunne harjoituksessa. Harjoitteet eivät saa olla 

liian vaikeita eivätkä liian helppoja. Urheilijan kehitys on tehtävä näkyväksi ja sen on oltava 

konkreettista. Päätöksenteon on tapahduttava yhteisymmärryksessä ja urheilun on tarjottava 

onnistumisen elämyksiä. (Hämäläinen 2014; Konttinen 2016.) 

Urheilijana kehittyminen ja urheilijan lajiosaaminen rakentuvatkin siis useista 

fitnessvalmentajan valmennusosaamisen osa-alueista, eikä yhtä yksittäistä tekijää voida 

nostaa toisen yläpuolelle. Suomalaisen valmennusosaamisen malli ja edellä esitetyt 

tutkimukset ovat yhdenmukaisia, joten ajatellen fitnessvalmentajan urheilijaan vaikuttamista 

on hänen hallittava eri osa-alueet laaja-alaisesti.  

4.2 Itsensä kehittämisen taidot 

Itsensä kehittämisen taidot ovat osa-alueittain samat kuin valmentajan osaamistarpeisissa. 

Valmentajalta edellytetäänkin hyviä itsensä kehittämisen taitoja, jotta hänen on mahdollista 

edesauttaa näiden taitojen kehittymistä valmennettavallaan. Menetelmät itsensä kehittämisen 

taitojen opetteluun ovat samanlaiset kuin valmentajan osaamistarpeet kappaleessa. 

(Hämäläinen 2012.) 

Urheilijalle erityisesti tavoitteenasettelu ja itsearviointitaidot ovat tärkeitä, jotta hän kykenee 

arvioimaan omia kykyjään ja osaamistaan realistisesti. Urheilijan integrointi mukaan 

valmennusohjelman luontiin ja tavoitteiden asetteluun on toimiva keino kehittää 

valmennettavan itsearviointitaitoja. (Zimmerman ym. 1996.) Valmentajalla on oltava myös 

riittävä lajiosaaminen, jotta hän pystyy valmennettavansa kanssa arvioimaan tavoitteita 

oikealle tasolle. Riittävät opetus- ja ohjausosaamis- sekä ihmissuhdetaidot, erityisesti 

ihmistuntemus sekä vuorovaikutus- ja keskustelutaidot mahdollistavat urheilijan tavoitteiden 

pohdinnan urheilijalähtöisesti. Oman tason ja potentiaalin tiedostaminen on urheilijalle 

tärkeää ajatellen mahdollisia pettymyksiä sekä oman todellisen tasonsa saavuttamista. 

Urheilijaa tulee kannustaa, mutta epärealistisen kuvan luominen omista kyvyistä niin hyvässä 
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kuin huonossa, voi olla haitallista lajissa pysymistä ja urheilijan itseluottamuksen kehittymistä 

ajatellen. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten urheilija oppii luomaan omia tavoitteita ja saattaa 

muokata urheilijan minäkuvaa epätarkoituksenmukaisella tavalla. (McCallister, Blinde & 

Windee 2000.) 

Oppimaan oppimisen-, tiedonhankinnan, tiedon arvioinnin- ja ajattelun taidot ovat yksi 

urheilullisen elämäntavan edellytyksistä (Kokko 2016). Näiden taitojen avulla urheilijan on 

mahdollista niin urheilun kuin muunkin elämän saralla selviytyä erilaisista haasteista ja 

jatkuvasti kehittää itseään (Raitis 2014). Aivan kuten valmentaja, urheilijakin kohtaa suuren 

määrän informaatiota, josta hänen tulee kyetä löytämään itseään palvelevat osat. 

Valmennettava voi esimerkiksi hankkia tietoa ravitsemuksesta tai harjoittelusta, jota hän 

omatoimisesti toteuttaa ymmärtämättä sen mahdollisia haittoja. Urheilijalle voi syntyä tarve 

kyseenalaistaa valmentajansa toimia, mikäli esimerkiksi esikuvana toimiva urheilija tekee 

aivan eri asioita kuin itse. Tällaiset tilanteet voivat olla haastavia valmennussuhteelle, mikäli 

valmentaja ei omaa riittäviä taitoja asioiden neutraaliin selvittämiseen. Urheilijan kanssa 

onkin hyvä keskustella ja pyrkiä luomaan oppimista ohjaavaa valmennusta, jolloin 

valmennettava oppii ajattelemaan asioita itsenäisesti monesta näkökulmasta. (McGladrey ym. 

2010.) Tämä vaatii valmentajalta pedagogista osaamista ja kokemusta (Cassidy ym. 2009). 

Nämä taidot ovat sellaisia, joiden on havaittu jossain määrin siirtyvän muillekin elämän osa-

alueille, kasvattaen valmennettavan potentiaalia muunakin kuin urheilijana (Tarkka 2014).  

Yhteisöllisen oppimisen on havaittu kehittävän urheilijan itsensä kehittämisen taitoja 

(Nikulainen 2014). Eri ilmiöiden sekä teemojen käsittely ja analysoiminen ryhmässä 

vaikuttaisi kehittävän uuden tiedon rakentamisen potentiaalia ja kehittävän itseohjautuvuutta 

sekä ajattelun taitoja (Leppilampi 2002, 291–295). Valmentajalta vaaditaan erityisesti 

organisointikykyjä sekä ajattelun taitoja, jotta hän osaa luoda harjoitusympäristön, joka 

mahdollistaa käsitteiden, teemojen, merkitysten ja ilmiöiden jakamisen toisten kanssa. 

Fitnessurheilussa voi yksilölajina olla hyvä harkita mahdollisuuksia urheilijoiden 

yhteisharjoituksiin sekä lajin ja lajienvälisen yhteistyön toteuttamiseen. Oppimaan oppimisen, 

tiedonhankinnan, tiedon arvioinnin- ja ajattelun taidot kohtaavat nykyisen holistisen 

valmennusmallin tavoitteiden kanssa ja niiden kehittämisestä on hyötyä niin urheilu-uralle 

kuin sen ulkopuolellekin. (Potrac ym. 2000.) 



 

27 

 

Yhteisöllinen oppiminen kehittää myös verkostoitumistaitoja, joista urheilijalle on hyötyä niin 

vertaistuen kuin mahdollisen kaveruuden rakentumisena (Pekkala 2011). Urheilun 

antoisimmiksi osa-alueiksi kuvataan usein sosiaalista ulottuvuutta ja kavereita (Hämäläinen 

2003; 2008). Urheiluharrastusten on havaittu luovan uusia ystävyyssuhteita saman henkisten 

ihmisten tavatessa toisiaan säännöllisesti. Verkostoitumistaidot voivat myös hyödyttää 

urheilijaa ajatellen työelämää, sillä liikunta-alalla jatkaminen voi tarjota mahdollisuuksia 

työllistyä harrastamansa lajin piiriin (Mielke 2008). Mielken (2008) tutkimuksessa todettiin 

myös, että esimerkiksi Englannissa harvoin palkattiin valmentajaksi henkilöä, jolla ei ole 

omaa urheilutaustaa. Verkostoitumistaidoilla urheilija voi myös luoda ympärilleen 

asiantuntevan valmennustiimin. Tällaisten kohtaamisten mahdollistamiseksi on valmentajan 

roolina luoda mahdollisuuksia verkostoitumiselle esimerkiksi erilaisten konferenssien ja 

tapahtumien avulla. Valmennusryhmän yhteinen matka seuraamaan lajin kisoja tai 

leiriviikonloppu toisen valmennusryhmän kanssa ovat esimerkkejä verkostoitumisen ja 

yhteisöllisyyden luomisesta. Valmentajalta vaaditaan kuitenkin omia verkostoitumis- ja 

organisaatiotaitoja sekä voimavaroja tällaisten tapahtumien järjestämiseksi. (Kaski 2013.) 

4.3 Ihmisenä kasvu 

Valmentaja koetaan usein kasvattajana Hämäläisen (2008) tutkimuksessa, lukuun ottamatta 

tilanteita, joissa suhde valmentajaan on ollut negatiivinen ja tämä edustaa henkilöä, jollaiseksi 

ei haluta tulla. Hämäläinen (2008) ja Saastamoinen (2006) toteavat urheilija kasvavan osaksi 

kasvatuskulttuuriaan ja valmentajan onkin mietittävä millaisen valmennussuhteen ja 

harjoitteluympäristön hän urheilijansa kanssa luo. Hämäläisen (2008) kuvaamia 

valmennussuhteita ovat: valmentaja kurin ja rajojen luojana – urheilijan vastuulla 

totteleminen, ankara valmentaja – pelko päällimmäisenä tunteena, valmentaja idolina – 

urheilija fanina, valmentaja kuin vanhempi, valmentaja ystävänä – urheilija rooliristiriidassa. 

Kaikilla valmennussuhteilla on vahvuutensa ja puutteensa, ja valmentajan on osattava 

ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitoja hyväksikäyttäen löydettävä ja omaksuttava 

rooli, joka sopii itselle sekä kullekin urheilijalle. Osa urheilijoista saattaa tarvita selkeitä 

ohjeita ja autoritaarista otetta, kun taas toisesta urheilijasta tällainen valmennustapa tuntuu 

epämiellyttävältä. (Hämäläinen 2008.)  
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Urheilija rakentaa omaa identiteettiään yhteisten kulttuuristen merkitysrakenteiden pohjalta. 

Identiteetti onkin tapa määrittää itseään suhteessa ympäröivään kulttuurikontekstiin, aikaan ja 

paikkaan. (Antikainen, Houtsonen, Kauppila & Huotelin 1996, 53; Saastamoinen 2006.) 

Urheilu on niin urheilijalle kuin valmentajalla osa elämää, ja identiteetin rakentuminen 

tapahtuu samanaikaisesti niin urheilussa kuin urheilun ulkopuolella (Koski 2004). Hall (1999) 

kertoo, että urheilijat kuvaavatkin urheilua omanlaisena erillisenä osana elämäänsä, 

urheiluelämänä. Urheilun merkitys identiteetin rakentajana on suuri, ja se kulkeutuu 

urheilumaailmasta arkielämään siinä missä arkielämän identiteettikin näkyy 

urheilumaailmassa (Raitis 2014). Näin valmentaja on vaikuttamassa urheilijan kasvuun ja 

kehitykseen sekä erityisesti arvoihin ja asenteisiin. Valmentajan merkitys arvojen ja 

asenteiden, empaattisuuden, vastuullisuuden, itsearvostuksen sekä ihmissuhdetaitojen 

rakentumisessa koostuu pitkälti valmentajan valmennustyylistä ja omista henkilökohtaisista 

ominaisuuksista. (McCallister ym. 2000.) Tällöin valmentajan voimavarojen ja omien itsensä 

kehittämisen- sekä ihmissuhdetaitojen näkyvyys arkisessa valmennuskontekstissa on tärkeää 

olla vastuullisella ja terveellä pohjalla, jotta valmentaja voi toimia esimerkkinä urheilijalleen 

(Kaski 2013; Hämäläinen 2014). 

Valmennusympäristön luominen ja kasvatuksellinen ote edesauttavat urheilijan ihmisenä 

kasvua (Salasuo ym. 2015). Keskusteleva ja salliva vuorovaikutus eri teemojen ympärillä luo 

edellytyksiä urheilijan kasvulle (McGladrey ym. 2010). Tässä kysytään valmentajan osalta 

jokaista osaamistarpeen osa-aluetta, esimerkiksi eettisiin haasteisiin suhtautuminen vaatii 

valmentajan omien arvojen tiedostamista, sekä kykyä käsitellä asioita neutraalisti 

urheilijoidensa kanssa. Urheilu luo myös itsessään urheilijaa muovaavan ympäristön, mikä 

valmentajan on hyvä tiedostaa ja huomioida (Salasuo ym. 2015). Urheilijaan voidaan liittää 

useita ennakkoluuloja ja erityisesti fitnessurheilussa ennakkoluuloja on edelleen runsaasti, 

johtuen mahdollisesti lajin uutuudesta urheilulajina.  

Ihmisenä kasvua voidaan pitää yhtenä urheilun tärkeimmistä tehtävistä (Raitis 2014). 

Identiteetin rakentuminen ja asenteiden sekä arvojen omaksuminen ei ole kuitenkaan yksin 

valmentajan vastuulla. Valmentaja toimii ihmisenä kasvun tukena omaamalla itse terveet 

arvot ja asenteet näin ollen esimerkkinä toimien. Valmentaja tukee urheilijan kehitystä 

luomalla avoimen valmennussuhteen sekä harjoitteluympäristön, jossa urheilija oppii 
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oikeudenmukaisuutta, vastuullisuutta, empaattisuutta, itsensä ja muiden arvostamista sekä 

ihmissuhdetaitoja. (McCallister ym. 2000.) 

4.4 Kuulumisen tunne 

Kuulumisen tunteeseen kuuluu suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaan lajirakkaus, 

yhteisöllisyys ja innostuneisuus (Hämäläinen 2014). Innostuneisuus on erityisesti urheilijan 

polun alkuvaiheessa syntyvä tunne harrastamaansa lajia kohtaan. Innostuneisuutta kasvattaa 

liikunnan ilon löytyminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kehittyminen ja menestyminen. 

Innostuneisuus voi muuttua urheilijan polun mukaisesti intohimoksi urheilijan edetessä 

urheiluharrastuksen aloituksesta kohti huippuvaihetta. (Kokko 2016.) Intohimoa korvaa tässä 

kontekstissa lajirakkaus. Lajirakkaudella tarkoitetaan syvää kiinnostuneisuutta omaa lajia 

kohtaan ja urheilullisen elämäntavan rakentamista lajin ehdoilla. Fitnessurheilussa tämä 

tarkoittaa usein hyvinkin kokonaisvaltaista terveellisen elämäntavan omaksumista.  

Carron (1982) sekä Spink ym. (2018) esittävät kuulumisen tunteen rakentuvan 

valmennettavan tuntiessa itsensä oman lajinsa urheilijaksi ja tunteesta, että tekee itselleen 

mieluisaa asiaa. Kuulumisen tunteeseen Carron (1982) lisää kuuluvan olennaisesti myös 

tunteen yhteenkuuluvuudesta. Sen lisäksi, että urheilija kokee olevansa oman lajinsa urheilija, 

tulee hänen tuntea olevan myös osa omaa lajiaan. Spink ym. (2018) havaitsivat urheilijoiden 

harrastuksen jatkumisen korreloivan yhteenkuuluvuuden tunteen kanssa. Erityisesti jos 

valmennusryhmä koettiin tiiviiksi, oli urheilijan todennäköisyys jättäytyä urheilusta pienempi.  

Carronin (1982) mallin mukaan yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan rakentaa neljän osa-

alueen avulla: ympäristötekijät, henkilökohtaiset ominaisuudet, valmennusryhmän 

kokoonpano ja valmentajan ominaisuudet. Mallia on sovellettu käytännössä ja se on 

osoittautunut toimivaksi. Fitnessurheilussa ympäristötekijöitä muokkaamalla voidaan luoda 

harjoituksista vuorovaikutteisia, jolloin urheilijat oppivat tuntemaan toisensa ja voidaan 

kehittää yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Bosselut ym. 2018). Tämä vaatii valmentajalta 

ihmistuntemusta, organisointiosaamista sekä opetus- ja ohjausosaamista. Ryhmän 

kokoonpanoa suunniteltaessa vuorovaikutustaidot ja ihmistuntemus sekä pedagogisten 
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menetelmien hallinta mahdollistaa sellaisten ryhmien ja tehtävien luomisen, joissa 

urheilijoiden on turvallista olla osallisena (Carron 1982; Bosselut ym. 2018).  

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin valmentaja ei voi akuutisti vaikuttaa, mutta 

kokonaisvaltaisella ja urheilijakeskeisellä valmennuksella valmentajan pitäisi tuntea 

urheilijansa riittävän hyvin yksilöllisten harjoitteiden luomiseksi. Valmentajan omat 

ominaisuudet koostuvat valmentajan osaamistarpeiden kaikista osa-alueista ja valmentajan 

persoonallisuudesta, jotka vaikuttavat yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Judge 2000). Bosselut 

ym. (2018) havaitsivat urheilijan yksilöidyn kohtaamisen, riittävän vaatimustason 

harjoituksissa, urheilijan merkityksen selväksi tekemisen tavoitteiden toteutumisen kannalta ja 

kunnioituksen urheilijaa kohtaan olevan erityisesti yhteenkuuluvuutta kehittäviä tekijöitä. 

Valmentaja voikin omaa urheilu- ja lajiosaamistaan sekä ihmissuhdetaitojaan hyödyntäen 

luoda sellaisen urheilijaa motivoivan ja omalta tuntuvan harjoitteluympäristön, jossa 

urheilijan omat tavoitteet täyttyvät. Tällaisessa ympäristössä on tärkeää, että urheilija tuntee 

itsensä yhdenvertaiseksi ja hyväksytyksi osaksi omaa lajikulttuuriaan. Optimaalisen 

harjoitusympäristön luominen vaatii valmentajalta syvää ymmärrystä urheilijan motiiveista ja 

tavoitteista, sekä tietoa fitnessurheilun nykytilasta. (Nunn-Cearns 2009; Timmerman, 

Savelsbergh & Farrow 2019.) 
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5 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä työssä käsitellyt valmentajan osaamistarpeet on esitetty Hämäläisen (2014) luoman 

suomalaisen valmennusosaamisen mallin mukaisesti. Hämäläinen puolestaan on rakentanut 

malliaan Côté ja Gilbertin (2009) mallin pohjalta, minkä vuoksi tässä työssä on pyritty 

huomioimaan myös alkuperäisen teorian todelliset merkitykset. Fitnessvalmentajan 

osaamistarpeet ovat yhdistelmä Hämäläisen (2012; 2014; 2016), Côté ja Gilbertin (2009), 

sekä niin viimeisimpien kuin käytännön tasolla toimivimpien tutkimusten tuloksia. 

Kirjoittajan oma ääni on tarkoituksellisesti jätetty toissijaiseksi, ja sen rooli on lähinnä nostaa 

esille fitnessvalmentajan osaamistarpeita ja tarkastella fitnessvalmentajaa osana Suomen 

urheilukenttää. Fitnessvalmentajan osaamistarpeet on pyritty kiinnittämään tutkittuun tietoon, 

jonka pohjalta on perusteltua luoda objektiivisesti valmennusosaamista arvioiva teoreettinen 

viitekehys. Viitekehys onkin useiden tieteenalojen yhdistelmä, mukaan lukien niin 

urheiluvalmennuksen ja liikuntatieteiden asiantuntijoilta (Helms, Aragon & Fitschen 2014; 

Häkkinen, Ahtiainen, Mero 2016), opettajakoulutuksesta (Berliner 1986; 1991; Grossmann 

1990; Palomäki & Heikinaro-Johansson 2008), psykologian alalta (Gilbert & Trudel 2001; 

2004; 2005) kuin bisnesmaailmastakin (Pekkala 2011; Helyer 2015) johdettuja 

valmennuksellisia teorioita ja malleja.  

Vaikka teoreettinen viitekehys luo valmentajuudesta laajan kuvan, todellisuudessa se kattaa 

vain juuri olennaisimmat ydinkohdat. Jokaista valmennusosaamisen osa-aluetta on syytä 

tarkastella syvemmin, eikä olettaa tämän viitekehyksen kattavan kaikkia osa-alueita 

täydellisesti. Tarkoituksena on luoda lukijalle käsitys aiheen moninaisuudesta, ja antaa apua 

tiedon sekä osaamisen syventämiseksi. Tätä työtä voidaan käyttää ja on alustavasti käytetty 

fitnessvalmentajien koulutuksessa opetusmateriaalina sekä välineenä oman osaamisen 

arvioinnissa. Erityisesti valmentajanuran alkutaipaleella oleva fitnessvalmentaja voi tämän 

teoreettisen viitekehyksen avulla luoda itselleen käsityksen tulevan työkenttänsä laajuudesta. 

Valmentaja voi työtä käyttäen hahmottaan omaa jo olemassa olevaa osaamistaan, ja 

suunnitella omaa koulutuspolkuaan omien kehityskohteidensa ehdoilla.  
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Tämä työ on ensimmäinen suomalainen fitnessurheilun valmentajuutta käsittelevä 

kokonaisuus. Valmennuksen ohjelmointia ja lajin vaatimuksia on käyty läpi useissa 

aiemmissa töissä (Isola 2018; Hulmi ym. 2017). Valmentajan vaatimuksiin ja valmentajan 

ammattitaidon määrittämiseen ei ole aiemmin perehdytty suomalaisessa fitnessurheilussa. 

Syynä lienee fitnessurheilun uutuus Suomen Olympiakomitean alaisena urheilulajina. Lajin 

uutuus ja fitnessurheilun kokonaisvaltaisuus luovat kuitenkin erityisen tarpeen 

valmennusosaamisen kehittämiselle, jotta lajia voidaan viedä eteenpäin ja menestyä siinä 

kansainvälisesti.  

Teoreettisen viitekehyksen pohjalta on muodostettu fitnessvalmentajan osaamista mittaava 

kysymyspatteri. Tähän kysymyspatteriin valittiin väittämät perustuen jokaisen suomalaisen 

valmennusosaamisen mallin osa-alueen keskeisimpiin teemoihin, fitnessvalmentajan 

osaamistarpeiden perusteella. Osa-alueet muodostavat väittämät niin urheilijoiden, kuin 

valmentajien mittareille on esitetty taulukossa 1 ja 2.  
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TAULUKKO 1. Fitnessvalmentajan valmennusosaamisen mallin osa-alueet, ja osa-alueiden muodostamat osaamisalueet. 

Fitnessvalmentajan lajiosaaminen Fitnessvalmentajan itsensä kehittämisen taidot 

Viimeistelyt (Kilpailuun valmistavan viikon suunnittelu ja toteutus). Kyky tunnistaa omat kehityskohteensa.  

Poseeraus (Lajin/lajien poseerausten tuntemus ja kyky opettaa niitä). Taito kysyä palautetta omasta toiminnastaan.  

Tavoitteiden asettelu (ovatko realistiset, toteuttamiskelpoiset, oikean lajin löytäminen). Kyvyt kehittää omaa osaamistaan. 

Yksittäisen harjoitusohjelman laadinta ja toteutus (sisältää voimaharjoitus, poseeraus ja aerobisen 

harjoittelun). Valmiudet toteuttaa lajin sisäistä ja lajien välistä verkostoitumista. 

Fitnessurheilijan ruokavalion laadinta eri harjoituskausille. Verkostoitumisen hyödyntäminen valmennuksessa. 

Fitnessvalmentajan opetusosaaminen Fitnessvalmentajan ihmissuhdetaidot 

Valmennustilanteessa perustelen kantani. Positiivisen ja motivoivan toimintailmapiirin rakentaminen. 

Annan urheilijan itse oivaltaa enkä tarjoa aina suoria vastauksia. Yleisen psyykkisen valmennuksen suunnittelu ja toteutus. 

Pystyn keskittymään palautteenannon ohella opettamaan.  Valmennuksen toteuttaminen urheilijakeskeisesti. 

Annan positiivista ja rakentavaa palautetta tasapuolisesti. Urheilijan tuntemus. 

Ohjaan urheilijaa oppimaan uutta.   

Fitnessvalmentajan yleinen urheiluosaaminen Yksilöllinen kohtaaminen 

Harjoituskauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman ja ruokavalion). 

Valmentajana perustelen urheilijalle harjoitteluun ja ravitsemukseen liittyviä 

päätöksiä. 

Kilpailukauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman ja ruokavalion). Harjoitteluohjelmat suunnitellaan yhdessä. 

Palautumisjakson suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi ohje.  Ruokavalio suunnitellaan yhdessä. 

Aerobisen harjoittelun toteutus . Päivittäinen jaksaminen ja olotila huomioidaan ohjatussa harjoituksessa. 

Vuosisuunnitelman laadinta (pitkäjänteinen ja nousujohteinen suunnittelu). Fitnessvalmentajan voimavarat 

Kehonhuolto ja vammojen ennaltaehkäisy. 

Taidot oman ammatillisen jaksamisen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ja 

kehittämiseksi. 

Urheiluravitsemus (ruokavalion laadinta urheilijan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti). Taito hyödyntää kollegoja ja asiantuntijoita omassa valmennustyössä. 

Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä ongelmatilanteita (doping, kiusaaminen ja syrjintä). Taidot valmentamisen ja muun elämän tasapainottamiseksi. 

Tarkoituksenmukaisten harjoitukseen valmistavan alkuverryttelyn ja harjoituksesta palauttavan 

loppuverryttelyn suunnittelu ja toteutus. 
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TAULUKKO 2. Urheilijoille suunnatun valmennusosaamisen mallin osa-alueet, ja osa-alueiden muodostamat osaamisalueet. 

Lajiosaaminen Kuulumisen tunne 

Voimaharjoituksen suoritustekniikat. Koen olevani fitnessurheilijan. 

Viimeistelyt. Koen olevani osa lajiyhteisöä. 

Poseeraus. Koen olevani osa tiimiä/harjoitusryhmää. 

Tavotteiden asettelu. Koen verkostoituvani. 

Harjoitusohjelman laadinta ja toteutus. Verkostoitumista hyödynnetään valmennuksessa. 

Fitnessurheilijan ruokavalion laadinta eri harjoituskausille.   

Yleinen urheiluosaaminen Ihmisenä kasvu ja itsensä kehittämisen taidot 

Harjoituskauden suunnittelu ja toteutus. Urheilija oppii arvoja, asenteita ja ihmissuhdetaitoja. 

Kilpailukauden suunnittelu ja toteutus. Urheilijan itsetunto kehittyy. 

Palautumisjakson suunnittelu ja toteutus. Urheilija oppii tunnistamaan omat kehityskohteensa. 

Aerobisen harjoittelun toteutus. Urheilija oppii kysymään palautetta omasta toiminnastaan. 

Vuosisuunnitelman laadinta. Urheilija oppii kehittämään omaa osaamistaan itsenäisesti. 

Kehonhuolto ja vammojen ehkäisy. Harjoituksissa on positiivinen ja motivoiva ilmapiiri. 

Urheiluravitsemus. Yleinen psyykkinen valmennus. 

Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä ongelmatilanteita. Urheilijakeskeisyys valmennuksessa. 

Alku- ja loppuverryttelyn toteutus.   

Opetus- ja ohjausosaaminen Urheilijan kohtaaminen 

Valmentaja perustelee palautteen. Harjoitusohjelmat suunnitellaan yhdessä. 

Valmentaja ohjaa oivaltamaan. Ruokavalio suunnitellaan yhdessä. 

Palaute keskittyy virheisiin. Päiväkohtainen jaksaminen ja olotila huomioidaan harjoituksissa. 

Urheilija oppii harjoituksissa uutta. Valmentajalle on helppo puhua. 
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Osa väittämistä ovat osa-alueittain samankaltaisia, sillä näiden osaamistarpeiden koettiin 

kuuluvan keskeisesti useampaan eri osaamisalueeseen. Ravitsemusosaamista mittaavia 

väittämä löytyy esimerkiksi yleisen urheiluosaamisen, lajiosaamisen sekä yksilöllisen 

kohtaamisen osa-alueista. Teoreettisen viitekehyksen säilyttämiseksi väittämät sisällytettiin 

sellaisenaan kyselyyn, jolloin niiden painottumista voidaan tarkastella tarkemmin tilastollisilla 

analyyseillä. Oletuksena on väittämien tarkentuvan tiettyihin osa-alueisiin tai painottuvan 

uusille ilmiötä tarkemmin mittaaville osa-alueille. 

Urheilijoiden ja valmentajien mittareiden osa-alueet ovat tarkoituksella muodostettu 

erilaisiksi, sillä teoreettinen viitekehys on rakennettu suomalaisen valmennusosaamisen 

mallin pohjalta. Samoista väittämistä muodostetut, identtiset osa-alueet mahdollistaisivat 

ryhmien suoran vertailun, mutta teoreettisen viitekehyksen mukaisesti urheilijoiden kokema 

valmentajan osaaminen ei ilmene samalla tavalla kuin valmentajien kokemus omasta 

osaamisestaan. Teoreettisen viitekehyksen mukaan useat valmentajan osaamisen osa-alueet 

vaikuttavat eri painotuksella kaikkien urheilijan kokeman valmentajan osaamisen osa-

alueisiin. Tästä esimerkkinä urheilijoiden ja valmentajien yhteinen osa-alue lajiosaamisesta. 

Valmentajan käsitys omasta lajiosaamisestaan käsittää vain lajiosaamisen osa-alueet. 

Urheilijan käsitykseen valmentajan lajiosaamisesta vaikuttaa valmentajan lajiosaamisen 

lisäksi vahvasti myös valmentajan opetusosaaminen ja urheilijan kohtaamisen osa-alueet, sillä 

ne vaikuttavat siihen, miten valmentaja saa tuotua urheilijalle konkreettisesti esille omaa 

lajiosaamistaan. Näin ollen mittarin vastauksia tarkasteltaessa ei ole perusteltua vertailla 

väittämiä suoraan, vaan tarkastella valmentajan osaamista laaja-alaisena kokonaisuutena.  
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen fitnessvalmentajuuden tämänhetkistä 

tilaa. Fitnessurheilu on lajina uusi ja varsinainen lajin sisäinen valmentajakoulutus on aloitettu 

2010-luvulla. Lajin parissa onkin valmentajia erilaisilla koulutuspoluilla ja monenlaisella 

kokemuksella. Valmennuksen laadun varmistamiseksi ja valmennuskoulutuksen 

kehittämiseksi oli tärkeää selvittää minkälaisista taustoista valmentajat tulevat ja millaiseksi 

he ja heidän urheilijansa kokevat tämänhetkisen valmennusosaamisen.  

Tämän pro gradu -tutkielman puitteissa rakennettiin suomalaisen valmennusosaamisen mallin 

mukainen valmentajan osaamisen viitekehys. Tätä viitekehystä on käytetty ja voidaan jatkossa 

käyttää sekä henkilökohtaisena että koulutuksellisena työvälineenä fitnessvalmentajien 

koulutuksessa. Viitekehyksen lisäksi tavoitteena oli kehittää prospektiivisessa tutkimuksessa 

hyödynnettävä validi kyselytutkimus, jolla voidaan arvioida fitnessvalmentajien osaamisen 

tasoa ja valmennuksen tilan kehittymistä Suomessa. Toteutetun kyselyn tulosten pohjalta 

luotiin kuva tämänhetkisestä valmennusosaamisesta ja valmennuksen käytännön 

toteutumisesta. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää suunniteltaessa fitnessvalmentajien 

koulutusohjelmien sisältöä ja vastata ruohonjuuritasolta kumpuavaan havaittuun tarpeeseen 

valmennusosaamisen osa-alueilla.  

6.1 Tutkimuskysymykset 

❖ Tutkimuskysymys 1: Minkälaiseksi urheilijat ja valmentajat kokevat 

valmennusosaamisen ja onko heidän kokemuksissaan eroa? 

➢ Merkitys: Tulevaisuuden valmennuskoulutuksen sisältöjä suunnitellessa on tärkeää 

tietää mitkä osa-alueet koetaan hyvin hallituiksi ja mihin osa-alueisiin 

koulutusresursseja tulisi kohdistaa.  

➢ Hypoteesi: Valmennusosaaminen, erityisesti yleisen urheiluosaamisen sekä 

lajiosaamisen osa-alueilla, olisi korkeaa, muiden osa-alueiden jäädessä heikommiksi. 
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❖ Tutkimuskysymys 2: Valmennuskoulutuksen merkitys koetun osaamisen selittäjänä. 

➢ Merkitys: Kun tiedetään mitkä valmennusosaamisen osa-alueet ovat yhteydessä 

koulutukseen, tiedetään mihin koulutus tällä hetkellä kohdistuu ja voidaan kehittää 

koulutusta kohti heikommin toteutuvia osa-alueita.  

➢  Hypoteesi: Urheilijat kokevat koulutetumpien valmentajien olevan pätevämpiä kuin 

vähemmän koulutettujen, erityisesti opetus- ja ohjausosaamisen osa-alueilla. 

Valmentajat arvioivat omaa osaamistaan kriittisemmin ja se on matalampaa kuin 

urheilijoiden kokemus. 

 

❖ Tutkimuskysymys 3: Luodun teoreettisen viitekehyksen validiteetin ja reliabiliteetin 

tarkastelu.  

➢ Merkitys: Tätä teoreettista viitekehystä ei ole aiemmin sovellettu valmentajien koetun 

osaamisen mittaamiseen ja tavoitteena on analysoida voiko viitekehystä käyttää 

valmennusosaamisen seurantaan. Luotettavasti fitnessvalmentajien osaamista mittaava 

kysymyspatteri tarjoaa työkalun valmentajien kehityksen arviointiin tulevaisuudessa, 

jolloin saadaan vertailukelpoista tietoa kiinnostuksen kohteena olevista tekijöistä.  

➢ Hypoteesi: Valmentajat ja urheilijat ymmärtävät teoreettisen viitekehyksen 

sellaisenaan, jolloin sitä voidaan käyttää oman osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. 

Mittarissa samankaltaiset kysymykset korreloivat voimakkaasti, jolloin niitä voitaisiin 

poistaa lopullisesta mallista. Erityisesti urheilu- ja lajiosaaminen ovat keskenään hyvin 

samankaltaisia, jolloin niistä ja muista osa-alueista voi muodostua uusia osa-alueita.  
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

7.1 Koehenkilöt ja tutkimusasetelma 

Tämän kyselytutkimuksen koehenkilöinä olivat Suomen Fitnessurheilu ry:n lisenssin omaavat 

urheilijat ja valmentajat. Tutkimus toteutettiin poikkileikkausasetelmalla. Kyselylomakkeet 

(liite 1 ja liite 2) lähetettiin lisenssin omaavien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, jotka 

saatiin käyttöön Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnanjohtaja Ville Isolalta. Urheilijalisenssin 

omaavia oli 725, joista kyselyyn vastasi 282. Urheilijoiden vastausprosentti oli 39 prosenttia. 

Valmentajalisenssin omaavia oli 139, joista kyselyyn vastasi 61. Valmentajien 

vastausprosentti oli 44 prosenttia. Vastaajia ei valittu, vaan vastaajat valikoituivat 

tutkimukseen satunnaisesti. 

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja ennen vastaamista vastaajan tuli vahvistaa 

ymmärtäneensä kyselyyn liittyvät tietosuoja- ja muut käytänteet. Vastaaminen tapahtui 

anonyymisti ja kyselyn lopussa vapaaehtoisesti annettava vastaajan sähköpostiosoite 

poistettiin, jotta aineistossa ei olisi yksilöiviä henkilötietoja. Koska vastaavaa selvitystä 

suomalaisesta fitnessvalmennuksesta ei ole aiemmin tehty, kyselylomakkeelle sisällytettiin 

tiedonkeruuta iän, sukupuolen, valmennusvuosien, valmennustason, koulutustason ja 

harrastusvuosien osalta. Näiden lisäksi valmentajien koettua osaamista pyrittiin mittaamaan 

tarkoitusta varten kehitetyllä kysymyspatterilla. Kysymyspatteri muodostettiin teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta mittaamaan mahdollisimman tarkasti fitnessvalmentajien osaamista eri 

osa-alueilla. Kyselyn lopussa oli avoimia kysymyksiä, joilla pyrittiin selventämään ilmiöitä 

fitnessvalmentajaksi ryhtymisen taustalla ja sitä mitä valmentajat kokevat valmennuksessa 

tärkeäksi.  

7.2 Kyselytutkimus ja aineiston tarkastelu 

Urheilijoiden kysymyspatteri muodostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta mittaamaan 

osa-alueita, joihin valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa. Valmentajien ja urheilijoiden 

vastausten vertailemiseksi olisi kyselyt pitänyt muodostaa samanlaisiksi, mutta näin olisi 
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menetetty teoreettisen viitekehyksen selitysvoima valmentajien osaamisen toteutumisesta. 

Kyselyllä pyrittiin havainnoimaan valmentajien osaamisen vaikutusta, pikemmin kuin 

pelkästään urheilijoiden kokemusta valmentajien osaamisesta. Urheilijoiden kyselyyn liitettiin 

kysymyksiä valmentajan koulutustasosta, omasta kilpailutasosta, harrastusvuosista sekä iästä 

ja sukupuolesta. Urheilijoiden kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitä urheilijat 

ovat valmentajaltaan oppineet ja mitä he haluaisivat valmentajaltaan oppia.  

Valmentajan kysely koostui teoreettisen viitekehyksen mukaisista Likert-asteikollisista osa-

alueista. Osa-alueiden lisäksi valmentajilta kysyttiin heidän valmennusvuosiensa määrää, 

fitnessurheilun parissa vietettyjen vuosien määrää, koulutustasoa, aiempaa lajitaustaa, 

sukupuolta, ikää ja sitä mikä heidän mielestään tekee hyvän valmentajan, sekä mitä he 

haluavat valmentaja vielä opettaa ja oppia.  

Ennen kyselyn toteuttamista tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa, toteutettiin sekä 

urheilijoiden että valmentajien kyselyistä pilottitutkimus. Pilottitutkimuksen tarkoituksena oli 

varmistaa, että niin urheilijat kuin valmentajatkin ymmärtävät kyselyn eri osa-alueet 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Pilottitutkimus osoitti kyselyn olevan ymmärrettävä halutulla 

tavalla, ja näin ollen kyselyn validiteetin katsottiin riittävän laajempaan otantaan. 

Pilottitutkimuksessa kyselyyn vastasi kymmenen fitnessvalmentajaa ja 15 fitnessurheilijaa, 

jotka kommentoivat kyselyn rakennetta henkilökohtaisesti tutkijalle.  

Jatkoanalyysit toteutettiin tilastollisin menetelmin käyttäen IBM SPSS-statistics sekä R-

tilasto-ohjelmia. Analyysivaiheessa kyselyä testattiin konfirmatorisella faktorianalyysillä sekä 

reliabiliteettitesteillä, joilla kyselystä luotiin prospektiiviseen seurantatutkimukseen sopiva 

malli. Mittariston kehittämisen lisäksi aineistosta analysoitiin valmentajien ja urheilijoiden 

tausta- ja perustiedot. Avoimet kysymykset teemoiteltiin käyttäen määrällistä ja laadullista, 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi valittiin, koska 

vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Sisällönanalyysissä avoimet vastaukset järjestettiin 

useimmin esiintyviksi sanajoukoiksi. Näille sanajoukoille haettiin vahvistusta sijoittamalla 

avoimet vastaukset sanajoukoista muodostettujen teemojen alle. 
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Koska pääasiallinen mielenkiinto kohdistui osaamisen selvittämiseen, pyrittiin aineistosta 

havainnoimaan urheilijoiden ja valmentajien kokemusta valmennusosaamisesta. Aineisto 

jaettiin kolmeen valmentajaryhmään visuaalisen havainnoinnin perusteella, mikä osui 

urheilijoiden osalta aineiston tertiileihin. Valmennusosaamisen eroja tarkasteltiin koulutuksen 

merkityksen selvittämiseksi myös koulutusryhmittäin. Ryhmävertailujen tuloksia pyrittiin 

selittämään muilla kyselytutkimuksesta saaduilla muuttujilla.  

7.3 Urheilijoiden kyselylomakkeen faktorianalyysi ja reliabiliteettitarkastelu 

Urheilijoille suunnatun valmentajien osaamista arvioivan kyselylomakkeen faktorirakennetta 

selvitettiin konfirmatorisen faktorianalyysin (pääakselifaktorointimenetelmä) avulla. 

Bartlettin sfäärisyystesti (χ² = 7701, df:35; p = 0.000) ja KMO (.95) osoittivat, että 

korrelaatiomatriisi oli sovelias faktorianalyysin suorittamiseksi. Väittämien jakaumien 

tarkastelu osoitti, että ne olivat pääosin normaalisti jakautuneita (vinous ja huipukkuus < 2.0).  

Faktorianalyysi osoitti, että urheilijoille suunnattu kyselylomake muodosti neljän faktorin 

rakenteen, alkuperäisen kuuden osa-alueen sijaan. Itsensä kehittämisen taitoja sekä 

kuulumisen tunnetta mittaavat väittämät jakautuivat selvästi omille faktoreilleen, kun taas 

lajiosaamista, opetus- ja ohjausosaamista sekä yleistä urheiluosaamista mittaavat väittämät 

latautuivat samalle faktorille. Neljäs faktori muotoutui urheilijan yksilöllisen kohtaamisen 

väittämistä liite 4). 

Faktorit muodostavien väittämien lataukset muille faktoreille olivat pääsääntöisesti matalia. 

Faktorimalli selitti 61.53 prosenttia muuttujien kokonaisvarianssista. Alkuperäistä 

valmentajien osaamismittaria voidaan tämän faktorianalyysin ja pilottitutkimuksen perusteella 

pitää jokseenkin pätevänä mittaamaan urheilijoiden kokemusta valmentajien osaamisesta, 

lukuun ottamatta lajiosaamisen sekä yleisen urheiluosaamisen yhdistymistä uudeksi 

summamuuttujaksi. Uusien faktorien sisäistä yhdenmukaisuutta testattiin 

reliabiliteettianalyysillä (taulukko 3). Faktorien korkeiden reliabiliteettikertoimien perusteella 

nämä uudet faktorit valittiin jatkoanalyyseihin alkuperäisen teoreettisen viitekehyksen 

mukaisten kuuden osa-alueen sijaan.  
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TAULUKKO 3. Reliabiliteettitarkastelun arvot jokaiselle urheilijoiden aineiston 

faktorianalyysin pohjalta muodostetulle uudelle summamuuttujalle. Yli 0.8 Cronbachin alfa -

arvo kertoo korkeasta sisäisestä yhdenmukaisuudesta. Kaikkien summamuuttujien sisäinen 

yhdenmukaisuus on korkeaa.  

Faktori Cronbachin alfa 

Faktori 1 - Urheilu- ja lajiosaaminen 0.963* 

Faktori 2 - Itsensä kehittämisen taidot 0.924* 

Faktori 3 - Kuulumisen tunne 0.862* 

Faktori 4 - Urheilijan kohtaaminen 0.806** 

* Minkään väittämän poistaminen ei olisi nostanut kerrointa 

**Päivittäistä jaksamista mittaava väittämä olisi poistettaessa nostanut reliabiliteettia arvoon 0.876, 

mutta faktorimallin rakenteen säilyttämiseksi tätä muuttujaa ei poistettu faktorista neljä 

 

Faktorien ja faktorien väittämien kommunaliteettia testattiin korrelaatiotaulukolla. Faktorien 

ja faktorien väittämien korrelaatiokertoimet viittasivat faktoreiden ja faktoreiden väittämien 

välillä olevan korrelaatiota. Näiden korrelaatioiden perusteella ei poistettu väittämiä 

jatkoanalyyseistä, mutta voimakkaasti korreloivista väittämistä jätettiin paremmin sopiva 

väittämä tulevaisuudessa käytettävään mittariin (mittarin lopulliset väittämät on esitetty 

faktorianalyysitaulukossa, liite 4).  

7.4 Valmentajien kyselylomakkeen faktorianalyysi ja reliabiliteettitarkastelu 

Valmentajille suunnatun valmentajien osaamista arvioivan kyselylomakkeen faktorirakennetta 

selvitettiin konfirmatorisen faktorianalyysin (pääakselifaktorointimenetelmä) avulla. 

Bartlettin sfäärisyystesti (χ² = 1532,073; p = 0.000) ja KMO (.688) osoittivat, että 

korrelaatiomatriisi soveltui faktorianalyysin suorittamiseksi. Väittämien jakaumien tarkastelu 

osoitti, että ne olivat pääosin normaalisti jakautuneita.  

Faktorianalyysi osoitti, että valmentajille suunnattu kyselylomake muodosti neljän faktorin 

rakenteen, alkuperäisen kuuden osa-alueen sijaan (liite 3). Itsensä kehittämisen taitoja, sekä 

valmentajan voimavaroja mittaavat väittämät jakautuivat selvästi yhteen faktoriin (faktori 3). 

Samoin lajiosaamista ja yleistä urheiluosaamista mittaavat väittämät latautuivat samalle 
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faktorille (faktori 1). Kolmas faktori muotoutui urheilijan yksilöllisen kohtaamisen sekä 

valmentajan opetusosaamisen väittämistä (faktori 4). Neljäs faktori rakentui 

ihmissuhdetaitojen ja yksittäisten valmennusympäristön ilmapiiriä mittaavista väittämistä 

(faktori 2). 

Faktorianalyysissä mallista poistettiin väittämät UYK – ruokavalio suunnitellaan yhdessä, 

UYK – verryttelyt ja YUO – vammojen ehkäisy, sillä ne eivät latautuneet selkeästi millekään 

faktorille. Reliabiliteettianalyysin perusteella mallista poistettiin väittämät: LO – poseeraus ja 

UYK – harjoitusohjelma suunnitellaan yhdessä. Faktorit muodostavien väittämien lataukset 

muille faktoreille olivat pääsääntöisesti alhaisia. Faktorimalli selitti 48.55 prosenttia 

muuttujien kokonaisvarianssista. Alkuperäistä valmentajien osaamismittaria voidaan pitää 

faktorianalyysin ja pilottitutkimuksen perusteella pätevänä kuvaamaan valmentajien koettua 

osaamista. Uusien faktorien sisäistä yhdenmukaisuutta testattiin reliabiliteettianalyysillä. 

Sisäisen yhteenkuuluvuuden korkeiden arvojen perusteella uudet summamuuttujat todettiin 

sopiviksi jatkoanalyyseihin (taulukko 4).  

 

TAULUKKO 4. Reliabiliteettitarkastelun arvot jokaiselle valmentajien aineiston 

faktorianalyysin pohjalta muodostetulle uudelle summamuuttujalle. Yli 0.8 Cronbachin alfa -

arvo kertoo korkeasta sisäisestä yhdenmukaisuudesta. Kaikkien summamuuttujien sisäinen 

yhdenmukaisuus on korkeaa.  

Faktori Cronbachin alfa 

Faktori 1 - Urheilu- ja lajiosaaminen 0.942* 

Faktori 2 - Ilmapiirin luonti 0.846** 

Faktori 3 - Itsensä kehittäminen 0.841** 

Faktori 4 - Opetusosaaminen 0.806*** 

* Poseeraus väittämä poistettu mallista 

** Minkään muuttujan poistaminen ei olisi nostanut kerrointa 

*** Harjoitusohjelma suunnitellaan yhdessä väittämä poistettu mallista 

 

Väittämien ja faktoreiden kommunaliteettia tarkasteltiin korrelaatiotaulukoilla. Valmentajien 

uusien faktorien ja faktorien väittämien korrelaatiokertoimet viittasivat faktoreiden ja 

väittämien välillä olevan korrelaatiota. Näiden korrelaatioiden perusteella ei poistettu 
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väittämiä jatkoanalyyseistä, mutta voimakkaasti korreloivista väittämistä jätettiin vain 

paremmin soveltuvaksi katsottu väittämä tulevaisuudessa käytettävään mittaristoon (mittarin 

lopulliset väittämät on esitetty faktorianalyysitaulukossa liite 3).  

Validiteetti- ja realiabiliteettitarkastelujen perusteella muodostettuja uudet 

valmennusosaamisen osa-alueet kuvaavat tulosten perusteella luotettavammin valmentajien 

osaamista eri valmennusosaamisen osa-alueilla kuin alkuperäiset osa-alueet. Osa-alueiden 

yhdistäminen säilytti alkuperäisten osa-alueiden merkitykset yhdistäessään keskenään 

samankaltaiset ilmiöt (taulukko 5). 
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TAULUKKO 5. Fitnessvalmentajien valmennusosaamisen arvioinnin mittareiden uudet osa-

alueet ja niiden sisältö. 
 

Urheilijat   

Faktori 1 - Urheilu- 

ja lajiosaaminen  

 

 

  

Havainnoi urheilijan kokemusta valmentajan valmennusosaamisesta sekä 

harjoituskauden jaksojen että yksittäisten harjoitusten suunnittelussa ja 

toteutuksessa- Sisältää myös urheiluravitsemuksellisen osaamisen, sekä 

tekniikoiden opettamisen ja ohjeiden perustelun taidot. 

  
Faktori 2 - Itsensä 

kehittämisen taidot  

 

 

  

Havainnoi urheilijan kokemusta valmentajan kyvystä tarjota urheilijaa 

psyykkisesti ja fyysisesti kehittävä harjoitusympäristö, jossa urheilija oppii 

itsetuntemusta, arvoja, asenteita, ihmissuhdetaitoja ja jossa on helppo 

lähestyä sekä puhua valmentajalle. 

  

Faktori 3 - 

Kuulumisen tunne  

 

 

  

Havainnoi urheilijan kokemusta harjoitusympäristön ja valmennuksen 

sosiaalisesta ulottuvuudesta, jossa urheilija kokee olevansa osa lajiyhteisöä 

ja tunnetta mahdollisuuksistaan muodostaa lajin sisäisiä ja ulkoisia 

ihmissuhteita. 

 

  
Faktori 4 - 

Urheilijan 

kohtaaminen  

Havainnoi urheilijan kokemusta valmentajan kyvystä huomioida hänet 

yksilönä ja osallistaa niin ruokavalion kuin harjoitusohjelman laadintaan. 

  

Valmentajat 

Faktori 1 - Urheilu- 

ja lajiosaaminen 

 

  

Havainnoi valmentajan valmennusosaamista eri harjoituskausien, 

yksittäisten harjoitusten, ruokavalion sekä oheisharjoitteiden suunnittelussa 

ja toteutuksessa sekä suoritustekniikoiden hallinnassa. 

  
Faktori 2 - 

Ilmapiirin luonti 

 

  

Havainnoi valmentajan valmennusosaamista valmennuksen toteuttamisessa 

urheilijalähtöisesti, sekä psyykkisen valmennuksen ja urheilijan kannalta 

optimaalisen toimintaympäristön luomisessa. 

  
Faktori 3 - itsensä 

kehittäminen 

 

  

Havainnoi valmentajan kykyä hyödyntää moniammatillista yhteistyötä 

osana valmennusta sekä valmentajan taitoja kehittää ja kriittisesti arvioida 

omaa osaamistaan. 

  
Faktori 4 - 

Opetusosaaminen 

  

Havainnoi valmentajan kykyä luoda urheilijan oppimista kehittävä 

valmennuksen toimintaympäristö, selvittää opetusosaamisen tasoa sekä 

valmentajan taitoa perustella päätöksiä urheilijalle.  
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8 TULOKSET 

8.1 Fitnessvalmentajien perustiedot ja taustatekijät 

Fitnessvalmentajien ja -urheilijoiden perustiedoiksi on tässä tutkimuksessa valittu ikä- ja 

sukupuolijakauma, harrastus- ja valmennusvuodet, koulutus- ja kilpailutaso sekä päälaji. 

Kyselyyn vastanneiden vastausprosentit olivat urheilijoiden osalta 39 prosenttia ja 

valmentajien osalta 44 prosenttia. Vastausprosentin perusteella saatuja tuloksia voidaan pitää 

edustavana otoksena tarkastelun kohteena olevasta osajoukosta.  

Fitnessvalmentajien keski-ikä oli kyselyyn vastanneiden osalta 38 vuotta, ikäjakauman ollessa 

matalimmillaan 20 ikävuotta. Vanhimmat vastaajat olivat 60-vuotiaita (kuvio 1). Ikäjakauma 

painottuu voimakkaimmin 30-39 ikävuoteen.  

KUVIO 1. Fitnessvalmentajien ikäjakauma (n=61).  

Neljä viidestä fitnessvalmentajasta on aineiston perusteella naisia (kuvio 2). Fitnessurheilun 

sukupuolijakauman havainnollistamiseksi samaan kuvioon yhdistettiin fitnessurheilijoiden 

sukupuolijakauma, mikä viittaa fitnessurheilun olevan kokonaisuudessaan tällä hetkellä 

naispainotteista.  
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KUVIO 2. Miesten ja naisten prosenttiosuudet fitnessvalmentajista (n=61) ja 

fitnessurheilijoista (n=280).  

Fitnessvalmentajien lajin parissa vietettyjä vuosia oli keskimäärin hieman yli 12 vuotta. 

Suurin osa valmentajista ilmoitti olleensa lajin parissa kuudesta kymmeneen vuotta, kun taas 

noin joka kuudes vastaaja ilmoitti olleensa lajin parissa yli 20 vuotta (kuvio 3). 

Fitnessvalmentajat omasivat valmennuskokemusta keskimäärin puolet vähemmän kuin mitä 

heillä oli harrastusvuosia lajin parissa. Valmennuskokemuksen keskiarvo oli kaksi kuukautta 

yli kuusi vuotta. Vain yksi valmentaja ilmoitti valmentaneensa alle vuoden, kun taas joka 

kymmenes ilmoitti valmentaneensa fitnessurheilua 16 vuotta tai enemmän (kuvio 4). 

 

KUVIO 3. Fitnessvalmentajien harrastuvuodet fitnessurheilussa (n=61). 
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KUVIO 4. Fitnessvalmentajien valmennusvuodet fitnessurheilussa (n=61). 

Suomen fitnessurheilu ry:n kyselyyn vastanneista valmentajista lähes jokainen on 

kouluttautunut fitnessvalmentajille suunnatussa valmennuskoulutuksessa (taulukko 6). 

Koulutustaustaa selittää Suomen fitnessurheilu ry:n lisenssin ehdot valmentajakoulutuksen 

suorittamisesta. Tämä vuoksi aineisto ei edusta Suomen fitnessvalmennuskentän todellista 

kouluttautuneisuutta. Liiton valmentajista joka kymmenes on kouluttautunut 

ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja vain 3 prosenttia omaa muun koulutuksen.  

TAULUKKO 6. Fitnessvalmentajien koulutustasot. 

Valmentajien koulutustaso n % 

1-taso 38 62 

2-taso 11 18 

Valmentajan ammattitutkinto 4 7 

Korkeakoulu 6 10 

Muu 2 3 

Yhteensä 61 100 

 

Valmentajilta selvitettiin myös heidän lajitaustojaan, ja neljä viidestä valmentajasta (79%) 

kertoi omaavansa taustaa myös muista kuin fitnesslajeista. Kolmasosa valmentajista omasi 

lajitaustaa joukkuelajeista, joista yleisimpiä olivat jalkapallo, koripallo ja jääkiekko. Valtaosa 
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(60%) valmentajista omasi taustaa yksilölajeista, joista useimmin mainittiin yleisurheilu, 

kamppailulajit, ratsastus ja tanssi.  

Fitnessvalmentajilta kysyttiin syitä, miksi he ovat hakeutuneet valmentajiksi fitnessurheiluun. 

Yleisimmäksi syyksi mainittiin oma harrastuneisuus ja rakkaus lajia kohtaan, jonka mainitsi 

fitnessvalmentajaksi ryhtymisen syyksi 50 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimmäksi 

syyksi mainittiin halu kehittyä valmentajana, jonka mainitsi fitnessvalmentajaksi ryhtymisen 

syyksi joka neljäs eli 24 prosenttia valmentajista. Seuraavaksi yleisimpiä vastauksia olivat 

oma elämäntapamuutos (8%), ystävä oli pyytänyt valmentajaksi (8%) sekä sattuma (6%).  

8.2 Fitnessurheilijoiden perustiedot ja taustatekijät 

Fitnessurheilijoiden keski-ikä on kyselyyn vastanneiden osalta 32 vuotta. Yksi vastaaja 

ilmoitti olevansa 16-vuotias, muiden ollessa yli 18-vuotiaita. 16 vuoden ikä on 

todennäköisesti kirjoitusvirhe, sillä kilpailulisenssin ikäraja on 18 vuotta. Vanhimmat 

fitnessurheilijat olivat yli 55-65-vuotiaita (kuvio 5).  

KUVIO 5. Fitnessurheilijoiden ikäjakauma (n=282).  

Fitnessurheilijat ilmoittivat harrastaneensa lajia keskimäärin viisi vuotta, korkeimman arvon 

ollessa jopa 37 vuotta. Suurin osa vastaajista ilmoitti harrastaneensa fitnessurheilua yhdestä 

viiteen vuotta (kuvio 6). 
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KUVIO 6. Fitnessurheilijoiden harrastusvuodet lajin parissa.  

Fitnessurheilijoiden valmentajista puolet oli käynyt Suomen fitnessurheilu ry:n I- tai II-tason 

koulutuksen (taulukko 7). Joka kymmenes valmentajista ei omannut mitään koulutusta, kun 

taas hieman alle joka kymmenes valmentaja oli saanut korkeakoulutasoisen koulutuksen. 14% 

valmentajista oli kouluttautunut korkeimmillaan personal traineriksi. Urheilijoiden aineisto 

edustaa fitnessurheilun valmentajia, valmentajien aineistoa luotettavammin, sillä 

valmentajana voi toimia muu kuin Suomen Fitnessurheilu ry: lisenssin omaava valmentaja. 

TAULUKKO 7. Fitnessurheilijoiden ilmoittamat valmentajien koulutustaustat.  

Valmentajan koulutustausta n % 

Ei koulutusta 23 10 

Personal trainer 32 14 

1-taso 49 21 

2-taso 66 29 

Valmentajan ammattitutkinto 40 17 

Korkeakoulu 20 9 

Yhteensä 230 100 

 

Kyselyyn vastanneista fitnessurheilijoista valtaosa harrasti body- ja bikini fitnesstä. 

Kolmanneksi suosituin naisten laji oli wellness fitness, woman’s physiquen ja fitneksen 

kerätessä noin viisi prosenttia harrastajista. Miesten suosituimmat lajit olivat men’s physique 

ja classic bodybuilding (taulukko 8). 
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TAULUKKO 8. Fitnessurheilijoiden jakaantuminen eri päälajeihin.  

Päälajien jakaantuminen n % 

Classic physique 4 1 

Men's physique 16 6 

Classic bodybuilding 15 5 

Men's wheelchair bodybuilding 2 1 

Bodybuilding 2 1 

Bikini fitness 93 34 

Body fitness 107 39 

Wellness fitness 26 9 

Woman's physique 7 3 

Fitness 5 2 

Yhteensä 277 100 

 

Kolme neljästä fitnessurheilijasta ilmoitti kilpailevansa (taulukko 9). Joka kolmas kilpaileva 

urheilija kilpaili kansallisella tasolla, joka viidennen yltäessä kansallisen kilpailun finaaliin. 

Menestystä kansallisista kilpailuista saavutti noin joka seitsemäs fitnessurheilija, kun taas 

kansainvälisiin kilpailuihin ylsi harvempi kuin joka kymmenes.  

TAULUKKO 9. Fitnessurheilijoiden ilmoittama oma kilpailutaso. 

Kilpailutaso n % 

Kansainväliset kilpailut (esim, ACE) 22 8 

Menestys (top 3) kansallisissa kilpailuissa 39 14 

Finaali kansallisissa kilpailuissa 53 19 

Osallistuminen kansallisiin kilpailuihin 95 34 

En kilpaile 31 11 

Jotain muuta 41 15 

Yhteensä 281 100 

 

8.3 Avoimet kysymykset 

Valmentajuuden monitahoisen luonteen vuoksi kyselytutkimuksessa päädyttiin keräämään 

tietoa valmentajuudesta ilmiönä. Valmentajilta ja urheilijoilta kysyttiin millä kolmella 

Hämäläisen (2008) väitöskirjatutkimuksesta johdetuilla valmentajan roolia kuvaavilla 

termeillä he kuvaavat valmentajan roolia. Valmentajien roolien lisäksi kysyttiin miten 
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urheilijat ja valmentajat kuvailisivat hyvää valmentajaa ja vastaukset teemoitettiin molempien 

osalta neljään teemaan. Teemat pyrittiin muodostamaan aineistolähtöisesti ja jättämään 

valmennusosaamisen mallin sekä Hämäläisen (2008) aineiston teoriasidonnaisuus 

toissijaiseksi. Aineistolähtöinen teemoittelu valittiin siksi, ettei fitnessvalmentajia ole 

aiemmin tutkittu tässä kontekstissa. Valmennuksen kehittämistä silmällä pitäen selvitettiin, 

mitä urheilijat olivat valmentajiltaan oppineet ja mitä he haluaisivat vielä oppia. Valmentajilta 

puolestaan kysyttiin mitä he haluavat urheilijoilleen opettaa, ja mitä he haluaisivat vielä 

valmentajina oppia. 

Fitnessvalmentajia pyydettiin valitsemaan omaa rooliaan parhaiten kuvaavat kolme vaihtoa, ja 

urheilijoita pyydettiin valitsemaan valmentajansa roolia parhaiten kuvaavat kolme 

vaihtoehtoa. Molemmissa ryhmissä selvästi yleisimmät vastaukset olivat asiantuntija, mentori 

ja ystävä (kuvio 7). Valmentajat kuvasivat itseään huomattavasti useammin kasvattajaksi kuin 

mitä urheilijat näin kokivat. Urheilijat puolestaan kokivat valmentajan oppaaksi puolet 

useammin kuin mitä valmentajat itse kokivat olevansa. 

KUVIO 7. Valmentajien (n=61) ja urheilijoiden (n=282) vastaukset valmentajaa parhaiten 

kuvaavista vaihtoehdoista. Jokainen vastaaja on valinnut kolme vastausvaihtoehtoa, ja 

tulokset on esitetty suhteessa vastaajien määrään vertailun mahdollistamiseksi. 
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Urheilijoita pyydettiin kuvaamaan, millainen on hyvä valmentaja, ja valmentajia pyydettiin 

kuvaamaan mitkä ominaisuudet tekevät heistä hyviä valmentajia. Vastauksen pituutta ei ollut 

rajattu. Vastauksille toteutettiin laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa 

vastauksista etsittiin useimmin esiintyvät sanajoukot. Neljän yleisimmän sanajoukon alle 

listattiin avoimien kysymysten vastaukset, jotta saataisiin käsitys alustavien teemojen 

yleistettävyydestä. Neljän, vastaukset parhaiten kattavan sanajoukon löydyttyä, niistä 

muodostettiin urheilijoille ja valmentajille hyvän valmentajan neljä teemaa (kuvio 8 ja kuvio 

9).  

KUVIO 8. Urheilijoiden (n=241) esittämät hyvän valmentajan neljä teemaa aineistolähtöisesti 

teemoiteltuna. Teeman nimi on lihavoitu, teeman muodostava sanajoukko on listattu 

ranskalaisella viivalla ja teemaa kuvaava suoraan lainattu esimerkkivastaus on kirjoitettu 

kursiivilla. 

Kokemusasiantuntija

- Kokemus, tieto, taito, ammattitaito

"Selkeät ohjeet ravitsemukseen ja fyysiseen 
harjoitteluun sekä perustelut miksi näin 

tehdään. Valmentajalla täytyy olla tietoa, 
taitoa ja mielellään omaa henkilökohtaista 

kokemusta ko. fitness-lajista..."

Läsnäoleva

- Kuuntelee, kohtaa yksilönä, ottaa 
huomioon

"Urheilijan asettaminen keskiöön 
valmennuksessa, jotta valmenttavalle tulee 
sellainen olo, että häntä kuunneellaan ja 

hänellä on mahdollisuus vaikuttaa 
harjoitus- ja ruokavalio-ohjelman 

sisältöön."

Opetusosaaja

- Kuuntelee, haastaa, antaa palautetta

"Mielestäni hyvän valmentaja ohjaa 
urheilijaa valinnoissaan oikeaan suuntaan, 

mutta ei anna valmiita ratkaisuja. 
Valmentaja antaa rakentavaa perusteltua 

palautetta..."

Auktoriteetti

- Auktoriteetti, rehellisyys, kokemus

"Asiantuntevuus, se että ei esitä kaveria 
vaan löytyy auktoriteettia, pystyy 
sanomaan suoraan positiiviset ja 

negatiiviset asiat, löytää ratkaisuja 
ongelmiin eikä jätä yksin."

Millainen on hyvä 
valmentaja, urheilijan 

kokemus
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KUVIO 9. Valmentajien (n=59) esittämät neljä teemaa, mikä tekee heistä hyviä valmentajia 

aineistolähtöisesti teemoiteltuna. Teeman nimi on lihavoitu, teeman muodostava sanajoukko 

on listattu ranskalaisella viivalla ja teemaa kuvaava suoraan lainattu esimerkkivastaus on 

kirjoitettu kursiivilla. 

Selvittääksemme mittariston ulkopuolelta, mitä valmentajat ja urheilijat haluavat oppia ja mitä 

koetaan opitun ja opetetun tähänastisella valmennusuralla, lisättiin nämä avoimina 

kysymyksinä kyselytutkimukseen. Urheilijoiden oppimat ja valmentajien kokemus opetetuista 

ja opetettavista asioista olivat samansuuntaisia. Psyykkinen- ja mentaalipuolen valmennus 

nousivat esille, kuten myös yleisen osaamisen kehittäminen ja erityisesti ravitsemus. 

Vastaukset hajaantuivat voimakkaasti molemmilla ryhmillä, ja kuviossa 10 esitetyt teemat 

muodostettiin vastausfrekvenssin perusteella.  

Kehityskykyinen

- Halu oppia, tuntee omat heikkoudet

"Tunnistan omat vahvuuteni ja 
kehittämiskohteeni, myös ne joihin ei itse 

kannata kuluttaa energiaa ja aikaa."

Kokenut ja kouluttautunut

- Koulutus, oma harrastuneisuus, 
ammattilainen

"Tietämys, osaaminen ja harjaantunut 
silmä. Omat kokemukset lajin parissa ja 
syvä kiinnostus asioista, sekä intohimo 

auttaa."

Moniosaaja

- Hallinta kaikilla osa-alueilla, 
asiantuntijuus

"Haluan kehittyä ja viedä myös 
urheilijoitani kokonaisvaltaisesti eteenpäin. 

Haluan, että urheilijani oppivat 
arvostamaan itseään ja olemaan ylpeitä 
omasta tekemisestään, sekä oppivat itse 

ajattelemaan omilla aivoillaan ja tekemään 
oikeita valintoja ilman, että tarvitsevat 

kädestäpitäjää."

Urheilijalähtöinen

- Yksilöllisyys, ihmistuntemus, kuuntelu 

"Olen kiinnostunut urheilijoista yksilönä ja 
haluan oppia tuntemaan heidät, jotta voin 
valmentaa jokaista niin sanotusti hänen 
tarpeilleen mahdollisimman hyvin, koska 

ihmiset ovat erilaisia..."

Millainen on hyvä 
valmentaja, 

valmentajien näkemys
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KUVIO 10. Urheilijoiden kolme useimmin esiintyvää vastausta kysymyksiin mitä olet 

valmentajaltasi oppinut ja mitä haluaisit valmentajaltasi vielä oppia. Lisäksi valmentajien 

kolme useimmin esiintyvää vastausta kysymyksiin mitä haluaisit urheilijoillesi opettaa ja mitä 

haluaisit valmentajana vielä oppia.  

8.4 Valmentajien ja urheilijoiden kokemus valmennusosaamisen tasosta 

Fitnessvalmentajien ja -urheilijoiden osaamista tarkastellaan uusien faktoreiden pohjalta 

muodostettujen osa-alueiden osalta, sillä ne kuvaavat haluttua ilmiötä luotettavammin kuin 

alkuperäisen teoreettisen viitekehyksen osa-alueet. Alkuperäisen kyselyn vastausten 

keskiarvot on esitetty liitteissä 5-17.  

Valmentajat arvioivat osaamisensa korkeaksi kaikilla osa-alueilla (kuvio 11). Parhaiten 

koettiin hallittavan opetusosaamisen osa-alue, vastausten keskiarvon ollessa 4.4. Ilmapiirin 

luonti sekä urheilu- ja lajiosaaminen saivat molemmat vastausten keskiarvoksi 4.2. 

Voimavarat ja itsensä kehittämisen taidot koettiin heikoiten hallituksi osa-alueeksi 3.8.  

Mitä olet valmentajaltasi 
oppinut

Terveitä elintapoja

Yleistä urheilu- ja 
lajiosaamista

Arvoja

Mitä haluat 
valmentajaltasi oppia

Tietoja ja taitoja 
fitnessurheilusta

Mentaaliharjoittelua 
ja urheilun 

psykologista puolta

Syyt ja perustelut 
päätösten takana

Mitä haluat 
valmentajana opettaa 

urheilijalle

Elämänhallintaa, 
tasapainoa ja 

kokonaivaltaista 
hyvinvointia

Millaista on olla 
urheilija

Pitkäjänteisyyttä ja 
luottoa harjoitteluun

Mitä haluaisit 
valmentajana vielä oppia

Mentaalivalmennusta 
ja liikuntapsykologiaa

Lisää käytännön 
osaamista kaikilla osa-

alueilla

Ravitsemusta
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KUVIO 11. Valmentajien keskiarvot oman valmennusosaamisen kokemisesta uudelleen 

määritetyillä osa-alueilla sekä vastausten keskihajonta. 

Urheilijat arvioivat uusien faktoreiden pohjalta luoduista uusista osa-alueista parhaiten 

toteutuvaksi urheilu- ja lajiosaamisen osa-alueen, vastausten keskiarvolla 4.3 (kuvio 12). 

Itsensä kehittämisen taidot ja kuulumisen tunne koettiin toteutuvan hieman heikommin, 

keskiarvojen ollessa 4.0 ja 3.7. Heikoiten toteutuvaksi osa-alueeksi koettiin toteutuvan 

urheilijan kohtaamisen osa-alue, keskiarvon ollessa 3.4. Vastausten keskihajonta oli selvästi 

suurempaa kuin valmentajien aineistossa. 

1 2 3 4 5

Urheilu- ja lajiosaaminen

Ilmapiirin luonti

Voimavarat ja itsensä kehittäminen

Opetusosaaminen

Valmentajien arvio omasta osaamisesta eri osa-alueilla
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KUVIO 12. Urheilijoiden keskiarvot valmennusosaamisen kokemisesta uudelleen 

määritetyillä osa-alueilla sekä vastausten keskihajonta 

Koska urheilijoiden vastausten keskihajonta osoittautui suureksi, tarkasteltiin urheilijoiden 

aineistoa tarkemmin yhdistämällä kaikki osa-alueet yhdeksi yleiseksi valmennusosaamisen 

keskiarvoksi. Yleiskeskiarvon vastauksien jakaumaa tarkasteltiin visuaalisesti, ja se päätettiin 

visuaalisen tarkastelun perusteella jakaa kolmeen yhtä suureen luokkaan (liite 18). Nämä 

yleistä valmennusosaamista kuvaavat kolme ryhmää on esitetty kuviossa 13. 

Korkeimman ja keskimmäisen valmennusosaamisen kolmanneksen keskiarvot olivat 4.5 ja 

4.0, alimman ollessa 3.1. Matalimman valmennusosaamisen ryhmän ero keskimmäisen 

valmennusosaamisen ryhmään oli lähes kaksinkertainen verrattuna korkeimman ja 

keskimmäisen ryhmän eroon. Ei normaalisti jakautuneiden ryhmien eroa tarkasteltiin 

Kruskal-Walliksen ei parametrisella kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Ryhmät erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (Kruskal-Wallis; χ2: 249.362, df: 2, p-arvo: <0.001). 

Ryhmien parittaiset vertailut osoittivat kaikkien ryhmien eroavan toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (taulukko 10). Tulosten perusteella voimme todeta fitnessurheilijoiden 

valmentajien jakaantuvan kolmeen toisistaan tilastollisesti eroavaan ryhmään urheilijoiden 

kokeman valmennusosaamisen tason perusteella.  

 

1 2 3 4 5

Urheilu ja lajiosaaminen

Itsensä kehittämisen taidot

Kuulumisen tunne

Urheilijan kohtaaminen

Urheilijoiden arvio osa-alueiden toteutumisesta omassa 

valmennuksessa
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KUVIO 13. Urheilijoiden aineiston neljästä osa-alueesta muodostetun valmennusosaamista 

kuvaavan keskiarvon perusteella jaetut, toisistaan merkitsevästi eroavat valmentajaryhmät 

(Kruskal-Wallis; χ2: 249.362, df: 2, p-arvo: <0.001, n=282). 

TAULUKKO 10. Urheilijoiden aineistosta muodostetun keskiarvon mukaan jaettujen 

valmentajaryhmien post-hoc parittaisvertailut.  

Muuttujat            χ2 

Bonferroni  

 p-arvo 

 

n 

Alin-keskimmäinen  -92.521 <0.001 187 

Alin-ylin          -188.0 <0.001 189 

Keskimmäinen-ylin  -95.479 <0.001 190 

    

 

Valmentajien aineistolle toteutettiin sama jako kolmeen yhtä suureen ryhmään. Tarkoituksena 

oli selvittää, onko urheilijoiden ja valmentajien kokemus valmennusosaamisesta 

samankaltaista. Aineistosta ei ollut havaittavissa samanlaista visuaalista muotoa kuin 

urheilijoiden aineistosta, vaan vastaukset jakaantuivat muutamaa yksittäistä alku- ja 

loppupään vastausta lukuun ottamatta lineaarisesti.  
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Valmentajien ryhmien keskiarvot olivat korkeimpien vastausten ryhmälle 4.5, keskimmäiselle 

4.2 ja alimmalle 3.5 (kuvio 14). Urheilijoiden ja valmentajien keskiarvot noudattivat 

samankaltaista trendiä, vaikka valmentajat arvioivat oman osaamisensa systemaattisesti 

paremmaksi kuin millaisena urheilijat sen kokivat. Alimman ja keskimmäisen ryhmän ero oli 

valmentajilla yli kaksinkertainen, verrattuna ylimmän ja keskimmäisen ryhmän eroon. 

Kruskal-Walliksen ei parametrisen varianssianalyysin perusteella ryhmien välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero (Kruskal-Wallis; χ2: 53.272, df: 2, p-arvo: <0.001). Ryhmien 

parittaisen vertailun perusteella kaikki valmentajaryhmät erosivat toisistaan merkitsevästi 

(taulukko 11). Tulosten perusteella voidaan todeta valmentajien jakaantuvan koetun 

valmennusosaamisen perusteella kolmeen ryhmään, joista alin kokee valmennusosaamisensa 

selvästi huonommaksi kuin kaksi muuta ryhmää. 

 

KUVIO 14. Valmentajien aineiston neljästä osa-alueesta muodostetun valmennusosaamista 

kuvaavan keskiarvon perusteella jaetut, toisistaan merkitsevästi eroavat valmentajaryhmät 

(Kruskal-Wallis; χ2: 53.272, df: 2, p-arvo: <0.001, n=61). 
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TAULUKKO 11. Valmentajien aineistosta muodostetun keskiarvon mukaan jaettujen 

valmentajaryhmien post-hoc parittaisvertailut.  

Muuttujat χ2 Bonferroni p-arvo      n 

Alin-keskimmäinen -21 <0.001     42 

Alin-ylin -41.5 <0.001     40 

Keskimmäinen-ylin -20.5   0.001     42 

 

Urheilijoiden aineistossa alimman kolmanneksen osaamisen tasoa arvioitiin vertaamalla sitä 

ylimpään kolmannekseen kaikilla valmennusosaamisen eri osa-alueilla (kuvio 15). Osa-

alueiden eroa testattiin Kruskal-Walliksen ei parametrisen varianssianalyysin post-hoc 

parittaisvertailulla. Kaikki osa-alueet erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, eli 

voimme todeta matalimman ja korkeimman kolmanneksen valmentajien eroavan urheilijoiden 

arvion mukaan merkitsevästi toisistaan. Urheilijan kohtaamisen osa-alue erosi matalimman ja 

korkeimman ryhmän välillä eniten, urheilu- ja lajiosaamisen osa-alueiden erotessa vähiten 

(taulukko 12).  

KUVIO 15. Urheilijoiden aineistosta muodostetun matalan ja korkean valmennusosaamisen 

ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat eri valmennusosaamisen osa-alueilla (n=189). 

Merkitsevyyttä testattu Kruskal-Wallis varianssianalyysin posti-hoc parittaisvertailulla. 

 

p-arvo <0.001 p-arvo <0.001 p-arvo <0.001 p-arvo <0.001

1

2

3

4

5

Urheilu ja lajiosaaminen Itsensä kehittämisen taidot Kuulumisen tunne Urheilijan kohtaaminen

Alimman ja ylimmän kolmanneksen tulokset urheilijoiden 

aineisto 

Alin kolmannes Ylin kolmannes
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TAULUKKO 12. Urheilijoiden aineiston alimman ja ylimmän valmennusosaamisen 

valmentajaryhmien Kruskal-Wallis varianssianalyysin post-hoc parittaisvertailun tulokset ja 

vastausten luottamusvälit eri valmennusosaamisen osa-alueilla. 

Osa-alue χ2(df:1) p-arvo    95% luottamusväli 

      

Alin 

kolmannes 

Ylin 

kolmannes 

Urheilu ja lajiosaaminen 114.971 <0.001 3.55-3.72 4.74-4.80 

Itsensä kehittämisen taidot 129.978 <0.001 3.17-3.32 4.58-4.65 

Kuulumisen tunne 96.894 <0.001 2.92-3.08 4.26-4.37 

Urheilijan kohtaaminen 107.545 <0.001 2.42-2.60 4.15-4.29 

N=189     
 

Jotta saisimme yhtenäisen käsityksen siitä arvioivatko urheilijat ja valmentajat 

keskiarvollisesti toisistaan eroavien valmentajaryhmien osaamista eri tavalla, suoritettiin 

valmentajien alimman ja ylimmän kolmanneksen ryhmille sama vertailu kuin urheilijoiden 

aineistossa. Valmentajien aineistojen varianssianalyysi toteutettiin pienille aineistoille 

soveltuvalla kaksisuuntaisella Mann-Whitney U varianssianalyysillä. Tulokset osoittivat 

kaikkien osa-alueiden eroavan tilastollisesti merkitsevästi ylimmän ja alimman kolmanneksen 

välillä (kuvio 16). 

KUVIO 16. Valmentajien aineistosta muodostetun matalan ja korkean valmennusosaamisen 

ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat eri valmennusosaamisen osa-alueilla (n=40). 

Merkitsevyyttä testattu Mann-Whitney U -varianssianalyysillä. 

p-arvo <0.001 p-arvo <0.001 p-arvo <0.001 p-arvo 0.001

1

2

3

4

5

Urheilu- ja lajiosaaminen Ilmapiirin luonti Itsensä kehittämisen taidot ja

voimavarat

Opetusosaaminen

Alimman ja ylimmän kolmanneksen valmentajien kokemus 

osaamisesta 

Alin kolmannes Ylin kolmannes
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TAULUKKO 13. Mann-Whitney U -varianssianalyysin tulokset valmentajien aineiston 

ylimmän ja alimman kolmanneksen eroista eri valmennusosaamisen osa-alueilla ja vastausten 

luottamusvälit.  

Osa-alue          U 

eksakti p-

arvo 95% luottamusväli 

      Alin kolmannes Ylin kolmannes 

Urheilu ja lajiosaaminen 369.5 <0.001 3.59-3.82 4.58-4.72 

Ilmapiirin luonti 371.5 <0.001 3.61-3.77 4.51-4.66 

Opetusosaaminen     304   0.001 4.02-4.21 4.48-4.64 

Itsensä kehittämisen taidot ja voimavarat 311.5 <0.001 3.30-3.54 3.95-4.19 

N=40         

 

Valmentajien aineisto osoitti alimman ja ylimmän kolmanneksen eroavan toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi. Ryhmien erot olivat kaikilla osa-alueilla huomattavasti pienemmät 

valmentajien osalta ja erityisesti valmentajien alimman kolmanneksen ryhmä arvioi 

osaamisensa paremmaksi kuin urheilijoiden aineiston vastaava ryhmä. Voidaan todeta 

fitnessvalmentajien muodostavan kaksi valmennusosaamisen suhteen eroavaa ryhmää. 

Ryhmät eroavat jokaisella osa-alueella, vähiten ryhmät eroavat urheilu- ja lajiosaamisen – ja 

eniten urheilijan kohtaamisen osa-alueella. On otettava huomioon, että urheilijoiden aineisto 

sisältää erilaisen otannan valmentajia kuin valmentajien aineisto. Tämä ei kuitenkaan 

selittänyt valmentajien aineiston korkeammaksi arvioitua osaamista.  

Eroa alimman ja ylimmän kolmanneksen välillä tarkasteltiin urheilijoiden aineistosta 

sukupuolen, iän, päälajin, koulutustason, harrastusvuosien ja kilpailutason osalta. Osa-

alueiden osalta sukupuolijakauma, päälajit ja keski-ikä eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi. Koulutustausta oli alimman kolmanneksen ryhmässä matalampi, moodin 

ollessa alimassa kolmanneksessa 1-tason valmennuskoulutus ja ylimmässä kolmanneksessa 2-

tason valmentajakoulutus. Alimpaan kolmannekseen sijoittuneiden valmentajien urheilijat 

olivat harrastaneet lajia keskimäärin hieman yli neljä vuotta, ylimmän kolmanneksen 

valmentajien valmennettavien olivat olleet lajin parissa hieman yli kuusi vuotta. Kilpailutaso 

oli keskiarvoltaan 10 prosenttia matalampi alimman kolmanneksen ryhmässä. Ryhmien 

väliset erot näiden osa-alueiden osalta eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  
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Valmentajien aineiston osalta ylimmän ja alimman kolmanneksen eroa tarkasteltiin 

sukupuolen, iän, koulutustason, valmennusvuosien ja harrastusvuosien osalta. 

Sukupuolijakauma ja keski-ikä olivat samanlaiset eri ryhmien välillä. Alimpaan 

kolmannekseen valmentajien aineistossa itsensä olivat arvioineet vain I-tason 

valmentajakoulutuksen käyneet. Ylimmän kolmanneksen muodostivat valmentajan 

ammattitukinnon, korkeakoulun ja II-tason valmennuskoulutuksen käyneet valmentajat. 

Alimman kolmanneksen valmentajat olivat valmentaneet keskimäärin neljä vuotta ja 

harrastaneet fitnessurheilua 11 vuotta. Ylimmän kolmanneksen arvojen ollessa vastaavasti 

seitsemän valmennus- ja 14 harrastusvuotta. Ryhmien väliset erot näiden osa-alueiden osalta 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  

Tulosten pohjalta voidaan todeta koulutustason vaikuttavan siihen, kuinka hyväksi 

valmennusosaaminen koetaan niin urheilijoiden kuin valmentajien toimesta. Pidempään 

fitnessurheilua harrastaneet ja korkeammalla tasolla kilpailevat urheilijat näyttäisivät löytyvän 

korkeamman valmennusosaamisen ryhmän valmentajilta. 

8.5 Koulutustaustan merkitys koettuun valmennusosaamisen tasoon 

Yksi tutkimuskysymyksistä oli selvittää vaikuttaako valmentajan koulutustausta siihen, 

millaiseksi urheilijat kokevat valmentajan osaamisen ja vaikuttaako koulutustausta 

valmentajien käsitykseen omasta osaamisesta. Urheilijoiden aineiston osa-alueiden 

yhdistetyllä, yleistä valmennusosaamista kuvaavalla keskiarvolla oli tilastollisesti merkitsevä 

ero eri koulutusryhmien välillä (Kruskal-Wallis; χ2: 17.432, df: 5, p-arvo: 0.004). Parittaisissa 

vertailuissa havaittiin, että korkeakoulutettujen valmentajien ryhmä oli ainoa tilastollisesti 

muista eroava koulutusryhmä (kuvio 17). Korkeasti koulutettujen ryhmä erosi merkitsevästi 

kaikista muista ryhmistä paitsi personal trainereista. Muut ryhmät eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan (liite 19). 
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KUVIO 17. Urheilijoiden aineiston valmentajien valmennusosaamisen osa-alueiden 

yhteiskeskiarvon ero eri koulutuksen saaneiden valmentajien välillä. Ryhmien välillä on 

korkeasti koulutettujen ryhmän vaikutuksesta merkitsevä ero (Kruskal-Wallis; χ2: 17.432, df: 

5, p-arvo: 0.004). 

Urheilijoiden arviota eri koulutustausryhmien valmennusosaamisesta pyrittiin selvittämään 

vertaamalla osaamista ryhmien välillä jokaisella valmennusosaamisen osa-alueella erikseen. 

Urheilu- ja lajiosaamisen osa-alueella (kuvio 18) havaittiin ryhmien välillä tilastollisesti 

merkitsevä ero (Kruskal-Wallis; χ2: 17.131, df: 5, p-arvo: 0.004). Parittaisessa vertailussa 

havaittiin ainoan tilastollisesti merkitsevän eron olevan korkeasti koulutettujen ja 1-tason 

valmentajakoulutuksen välillä (liite 20). 
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KUVIO 18. Urheilijoiden aineiston koulutusryhmien erot urheilu- ja lajiosaamisen osa-

alueella. Ryhmien välillä on korkeasti koulutettujen ja 1-tason ryhmän muodostama 

tilastollinen ero (Kruskal-Wallis; χ2: 17.131, df: 5, p-arvo: 0.004).  

Itsensä kehittämisen taidot (kuvio 19) erosivat merkitsevästi koulutusryhmien välillä 

(Kruskal-Wallis; χ2: 16.338, df: 5, p-arvo: 0.006). Parittaisessa vertailussa ainoa muista eroava 

ryhmä olivat korkeasti koulutetut. Korkeasti koulutetut erosivat tilastollisesti merkitsevästi 

kaikista muista ryhmistä paitsi ei koulutusta ja personal trainer -ryhmistä (liite 21).  

KUVIO 19. Urheilijoiden aineiston koulutusryhmien erot itsensä kehittämisen osa-alueella. 

Ryhmien välillä on korkeasti koulutettujen ja 1-tason, 2-tason sekä ammattitutkinto ryhmän 

muodostama tilastollinen ero (Kruskal-Wallis; χ2: 17.131, df: 5, p-arvo: 0.004). 
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Kuulumisen tunteen osa-alue ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi minkään ryhmän välillä 

(Kruskal-Wallis; χ2: 1.604, df: 5, p-arvo: 0.901). Urheilijoiden kohtaamisen osa-alue (kuvio 

20) puolestaan erosi tilastollisesti merkitsevästi eri ryhmien välillä (Kruskal-Wallis; χ2: 

20.184, df: 5, p-arvo: 0.001). Parittaisessa vertailussa havaittiin, että korkeasti koulutetut 

olivat ainoa muista eroava ryhmä ja korkeasti koulutettujen ryhmä erosi kaikista muista 

ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi (liite 22).  

 

KUVIO 20. Urheilijoiden aineiston koulutusryhmien erot urheilijan kohtaamisen osa-alueella. 

Korkeasti koulutettujen ryhmä erosi tilastollisesti kaikista muista ryhmistä (Kruskal-Wallis; 

χ2: 17.131, df: 5, p-arvo: 0.004). 

Tulosten perusteella korkeasti koulutettujen valmentajien valmennusosaaminen koetaan muita 

koulutusryhmiä paremmaksi kaikilla muilla osa-alueilla lukuun ottamatta kuulumisen tunteen 

osa-aluetta. Suurin ero oli urheilijan kohtaamisen osa-alueella. Valmentajan ammattitutkinnon 

käyneiden valmentajien ryhmän valmennusosaaminen arvioitiin systemaattisesti 

matalimmaksi, tai toisiksi matalimmaksi. Eniten hajontaa oli 1-tason valmentajien 

valmennusosaamisessa, josta löytyivät myös jokaisen osa-alueen matalimmiksi arvioidut 

neljännekset. Personal trainereiden osaaminen arvioitiin toisiksi parhaaksi, heti 

korkeakoulutettujen jälkeen jokaisella osa-alueella.  
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Koulutustason vaikutusta valmentajien koettuun osaamiseen pyrittiin selvittämään, jotta 

saisimme tietää, eroaako urheilijoiden ja valmentajien kokemus eri koulutusryhmien 

valmennusosaamisesta toisistaan. Valmentajien aineiston osa-alueiden keskiarvoa ja jokaista 

osa-aluetta koulutusryhmien välillä testattiin Kruskal-Walliksen varianssianalyysillä. 

Koulutustason mukaiset ryhmät eivät eronneet osa-alueiden yhdistetyn keskiarvon, eivätkä 

yksittäisten osa-alueiden osalta. Ryhmien vertailussa on otettava huomioon, että valmentajien 

osalta vastaajien määrä osassa ryhmistä on alhainen ja osa urheilijoiden aineistossa 

esiintyneistä ryhmistä puuttuu.   



 

67 

 

9 POHDINTA 

Tämän työn pääasialliset tavoitteet olivat fitnessvalmentajien valmennusosaamisen 

teoreettisen viitekehyksen luominen ja osaamisalueiden määrittely. Päätavoitteina oli näiden 

lisäksi luoda teoreettista viitekehystä hyödyntäen mittari fitnessvalmentajien 

valmennusosaamisen tason ja valmennusosaamisen kehittymisen seuraamiseksi. Tutkielman 

tavoitteet toteutuivat halutulla tavalla, minkä lisäksi valmennusosaamisen mittari tuotti 

arvokasta tietoa fitnessvalmentajien valmennusosaamisen tämänhetkisestä tilasta. Tutkielma 

tuotti uutta tietoa laaja-alaisesti liikuntatieteiden alalle, sillä suomalaisen valmennusosaamisen 

mallin pohjalta luotua mittaristoa voidaan sellaisenaan käyttää kehonrakennus- ja fitnesslajien 

valmennusosaamisen selvittämiseksi ja kehittämiseksi myös tulevaisuudessa. 

Mittariston luomiseen käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaa minkä tahansa lajin 

valmentajien valmennusosaamisen arviointiin, sillä taustateoria on yhteneväinen suomalaisen 

valmennusosaamisen mallin kanssa. Tässä tutkielmassa esitetyn mittariston soveltaminen 

muissa lajeissa, ja sen tuottaman tiedon hyödyntäminen eri lajien valmennusosaamisen 

haasteisiin vastaamiseksi, voi luoda pohjan lajienväliselle yhteistyölle. Eri lajien ja erilaisista 

taustoista tulleiden valmentajien valmennusosaamisen tunnistaminen voisi luoda edellytykset 

toistensa vahvuuksia hyödyntävästä eri lajien välisestä valmennuskoulutuksesta. Tällä 

hetkellä eri lajien valmentajien osaaminen jää pitkälti lajin sisälle. Tällaisille 

valmennusosaamisen eri osa-alueisiin keskittyvällä valmennuksella olisi mitä luultavimmin 

kysyntää suomalaisessa urheiluvalmennuksessa. Lajien välistä osaamista tulisi hyödyntää 

nykyistä enemmän, eikä pitäytyä vanhoissa lajien sisäisissä valmennuskoulutuksissa. Eri 

lajien valmentajilla on arvokasta tietotaitoa, jonka jakaminen eri lajien valmentajakollegoille 

ei ole keneltäkään pois.  

Fitnessvalmentajien valmennusosaamista arvioivan teoreettisen viitekehyksen luominen 

vastasi tuoreen fitnessvalmentajien valmennuskoulutuksen tarpeeseen, konkreettisesti 

perusteltujen valmennusosaamisen osa-alueiden mallilla. Malli koettiin loogiseksi, mistä on 

kiitettävä suomalaisen valmennusosaamisen mallin taustateoriaa. Tutkielmassa luotu malli 

esittää fitnessvalmentajan osaamistarpeet kirjoittajan muodostaman modernin hyvän 
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valmentajuuden määritelmän täyttävästä näkökulmasta, jossa huomioidaan urheilijan ja 

valmentajan osalta niin psyykkiset, fyysiset kuin sosiaalisetkin tekijät, pedagogista 

näkökulmaa unohtamatta.  

Tutkimuksessa käytettyä mallia luodessa suurin haaste oli tuoda eri osa-alueiden sisältö esille 

fitnessvalmentajan näkökulmasta, mikä onnistui saadun palautteen perusteella tavoitellusti. 

Tässä tutkielmassa esitellyn mallin haasteena voidaan pitää suomalaisen valmennusosaamisen 

mallin rakennetta. Mallissa valmentajan osaamistarpeiden merkitystä suhteessa tekijöihin, 

joihin valmentaja voi urheilijassa vaikuttaa, voi olla vaikea ymmärtää ilman laaja-alaista 

teoriaosaamista. Tätä valmentajan osaamisen ja urheilijan kehittymisen vuorovaikutusta on 

pyritty avaamaan työssä useaan otteeseen ja konkreettisin esimerkein jokaisen osa-alueen 

kohdalla. Tässä työssä esitetyn fitnessvalmentajan valmennusosaamisen mallin täysi 

potentiaali ei välttämättä aukea vielä uransa alkutaipaleella olevalle valmentajalle. Malli luo 

kuitenkin käsityksen tulevan työkentän moninaisuudesta ja malli toiminee erinomaisesti 

valmentajan työkaluna oman valmennusosaamisen kehityksen seurannassa ja arvioinnissa 

pitkällä aikavälillä.  

Valmennusosaamisen mallin pohjalta luotu mittaristo, jota käytettiin tässä työssä 

fitnessvalmentajien osaamisen arviointiin, luotiin ja toteutettiin työn puitteissa ensimmäistä 

kertaa. Mittarissa käytetyt valmennusosaamisen mallin osa-alueet yhdistyivät 

faktorianalyysissä jossain määrin loogisemmiksi ja yksinkertaisemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Mittarin uudet osa-alueet koettiin yhtä lailla ymmärrettäviksi kuin aiemmat osa-alueet, ja 

uudet osa-alueet osoittivat tilastollisten testien perusteella mittaavansa yhtenäisiä ilmiöitä. 

Uusien osa-alueiden luomisen pelättiin kuitenkin kadottavan mittariston kykyä selittää 

fitnessvalmentajien valmennusosaamista. Tilastollisia testejä toteuttaessa tulokset olivat 

kuitenkin samanlaisia, niin uusilla kuin vanhoillakin osa-alueilla, minkä perusteella voimme 

todeta mittarin säilyttäneen selitysvoimansa.  

Valmennusosaamisen tason arvioinnin kannalta suurimmaksi haasteeksi tätä mittaristoa 

käytettäessä nousee urheilijoiden ja valmentajien mittareiden erot, jotka estävät suorien 

tilastollisten vertailujen toteuttamisen. Mittaristojen luominen identtisiksi ei olisi ollut 
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teoreettiseen viitekehykseen pohjaten järkevää, koska tällöin olisi menetetty teoreettisen 

viitekehyksen selitysvoima. Mittarit mittaavat valmentajien kohdalla valmentajan 

osaamistarpeita ja urheilijoilla soveltavasti valmentajan urheilijaan vaikuttavia tekijöitä, sekä 

niihin konkreettisimmin liittyviä valmentajan osaamisalueita. Urheilijat kokevat valmentajan 

osaamisen urheilijan omasta näkökulmasta, missä valmentajan osaaminen rakentuu eri 

tekijöistä kuin mitä valmentajan näkökulmasta. Tästä esimerkiksi urheilijan kokema 

valmentajan urheilu- ja lajiosaaminen rakentuu valmentajan tiedoista, sekä siitä, miten 

valmentaja välittää nämä tiedot urheilijalle. Kokonaisuus on urheilijan näkökulmasta siis 

huomattavan monitahoinen. Omaa urheilu- ja lajiosaamistaan arvioidessa valmentaja 

puolestaan arvioi pilottitutkimuksen perusteella omia tietoja ja taitoja ravitsemuksen, 

suoritustekniikoiden, harjoitusohjelmien ja oheisharjoittelun osa-alueilla, eikä siinä miten hän 

nämä osa-alueet urheilijalle välittää. Tämän työn puitteissa rakennetut uudet 

valmennusosaamisen osa-alueet huomioivat tämän aspektin valmennusosaamisen 

määrittämisessä, mikä tekee uusista osa-alueista toimivan työkalun tulevan 

seurantatutkimuksen toteuttamiseen.  

Kyselytutkimukseen vastasi 39 prosenttia urheilijoista ja 44 prosenttia valmentajista, mitä 

voidaan pitää hyvänä otoksena halutuista ryhmistä. On oletettavaa, että nämä prosenttiosuudet 

mahdollistavat suuntaa antavan kuvan halutuista ryhmistä, ja tulosten yleistettävyys olisi 

parempi, jos vastausprosentti olisi korkeampi. Koska aiempaa selvitystä ei ole toteutettu, ei 

voida olla varmoja, kuinka hyvin saatu otos edustaa tutkimuksen kohteena oleva ryhmiä. 

Harrastaja- ja kilpailujen osallistujamääriin verrattaessa tämän tutkimuksen tulokset 

näyttäisivät kuitenkin kuvaavan haluttuja ryhmiä luotettavasti.  

Fitnessurheilu näyttäisi olevan hyvin naisvaltainen laji, mikä selittyy osin fitnesslajien 

suosiosta nuorten naisten keskuudessa. Sama sukupuolijako havaittiin valmentajien kohdalla, 

mikä on loogista, sillä valmentajat omasivat taustaa lajin parista ja lajin tunteville 

naisvalmentajille on kysyntää naisurheilijoiden suurten harrastajamäärien myötä. Useat 

valmentajat olivat siirtyneet valmentajiksi oman harrastuneisuuden kautta, mikä selittää miksi 

valmentajat olivat keskimäärin 30-39-vuotiaita, urheilijoiden edustaessa useimmiten 25-34-

vuotiaiden ryhmää.  
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Valmentajien ja urheilijoiden harrastustaustoissa ja harrastusvuosissa oli runsaasti hajontaa. 

Fitnessurheilu on virallisena lajina uusi, minkä vuoksi harrastusvuosien määrän voisi olettaa 

olevan vähäinen. Toisaalta fitnessharrastus voidaan määritellä urheilun ja ravitsemuksen 

avulla tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on kehon muokkaaminen. Tätä 

määritelmää käyttäen suurin osa painoaan pudottavista, lihasmassaa kasvattavista ja 

säännöllisesti kunnostaan huolehtivista henkilöistä täyttäisi fitnessharrastajan määritelmän. 

On siis mahdotonta sanoa, minkälaista harrastuneisuutta vastaajien taustalla on, mutta on 

oletettavaa, että harrastuneisuus vastaa pääpiirteittäin nykyisin ymmärrettävää fitnessurheilua.  

Fitnessvalmentajat oli keskimäärin monipuolisesti taustaa useista lajeista, ja suurin osa kertoi 

harrastaneensa fitnessurheilua ennen valmentajaksi siirtymistään. Suomen fitnessurheilu ry:n 

lisensioiduiksi valmentajiksi hakeutuneet valmentajat edustavatkin useita lajeja ja heillä oli 

keskimäärin pitkä tausta eri lajeista. Valmentajien aineisto ei kuitenkaan edusta 

fitnessurheilun koko valmennuskenttää, sillä kyselytutkimuksella ei ollut mahdollista tavoittaa 

muita kuin lisensioituja valmentajia. Tämän vuoksi tutkimuksessa on otettu huomioon myös 

urheilijoiden aineiston valmentajat, mutta valmennusosaamisen tulosten varmentamiseksi 

tulisi toteuttaa kattavampi valmentajien osaamista mittaava tutkimus tämän tutkielman 

mittaristolla.  

Keskimääräistä valmennusosaamista tarkasteltaessa havaittiin, että valmennusosaaminen 

koettiin urheilijoiden ja valmentajien osalta samalla tavalla. Valmennusosaamisen taso 

koettiin korkeaksi kaikilla osa-alueilla. Erityisesti urheilu- ja lajiosaaminen koettiin erittäin 

hyväksi, mitä voidaan selittää valmentajien harrastuneisuudella. Valmentajat arvioivat itsensä 

kehittämisen taidot ja valmentajan voimavarat osa-alueen selkeästi huonommin hallituksi kuin 

muut osa-alueet. Urheilijat puolestaan arvioivat valmentajan urheilijan kohtaamisen taidot 

matalimmaksi. Aineistoa tarkastellessa urheilijan kohtaamisen taidot olivat erityisen hyviä 

korkeasti koulutetuilla, mikä herättää kysymyksen antavatko muut valmennuskoulutukset 

riittäviä työkaluja urheilijoiden kohtaamiseen, vai hakeutuuko korkeakouluihin kenties 

paremmat kohtaamisen taidot omaavia valmentajia. 
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Mielenkiintoinen havainto oli urheilijoiden aineistosta havaittu valmentajien muodostama 

alakolmannes, jolla oli selvästi keski- ja yläkolmannesta huonommaksi arvioitu 

valmennusosaamisen taso. Tämä näkyi jokaisella valmennusosaamisen osa-alueella. Urheilijat 

arvioivat alimman kolmanneksen osaamisen huonommaksi kuin valmentajat, eikä eroa 

selittänyt poikkeava otanta. Erityisesti urheilijan kohtaamisen osa-alue koettiin hallittavan 

huonosti, mikä voi selittää myös muiden osa-alueiden tuloksia. Mikäli valmentaja ei kohtaa 

urheilijaa tarkoituksenmukaisesta ja tavoitteita palvelevasti, ei hän välttämättä saa 

konkretisoitua omaa osaamistaan urheilijalle. Urheilijan harrastusvuodet ja kilpailutaso olivat 

yhteydessä valmentajien kokonaisosaamiseen mikä saattaa selittyä sillä, että pidempään 

harrastaneet ja korkeammalla tasolla kilpailevat urheilijat pyrkivät hakeutumaan hyviksi 

koettujen valmentajien valmennukseen.  

Kenties tämän aineiston mielenkiintoisin löydös oli koulutusryhmien vertailussa havaittu 

korkeasti koulutettujen valmentajien paremmaksi koettu valmennusosaaminen. Eroa saattanee 

selittää koulutustaustan vaikutus urheilijan kokemukseen valmentajan osaamisesta, jolloin 

matalampikin osaaminen arvioidaan koulutustaustan vuoksi korkeammalle. Korkeakoulut 

kestävät myös vähintään kolme vuotta, mikä on muihin valmennuskoulutuksiin verrattuna 

vähintään kaksinkertainen aika. Korkeakouluihin opiskelemaan pääseminen on myös 

tilastollisesti haastavampaa, minkä vuoksi siellä opiskelevat saattavat olla motivoituneempia. 

Koska personal trainer -koulutuksen käyneet koettiin valmennusosaamisen suhteen toisiksi 

pätevimmäksi valmentajaryhmäksi, herää kysymys koulutuksen merkityksestä urheilijan 

kohtaamisen osa-alueen kehittymisessä. Osaamista voi selittää myös koulutusohjelmiin ja 

niiden kautta fitnessurheiluun hakeutuvien luonteenpiirteet. Valmentajan henkilökohtaisten 

ominaisuuksien yhteys valmentajan osaamisalueisiin on tämän tutkimuksen tulosten myötä 

mielenkiintoinen tutkimuskysymys. 

Kokonaisuudessaan urheilijoiden ja valmentajien käsitys valmentajien valmennusosaamisen 

tasosta oli hyvin lähellä toisiaan. Valmentajat ja urheilijat myös kokivat toisensa samalla 

tavalla urheilijoiden kuvatessa valmentajaa ja valmentajien kuvatessa itseään termeillä: 

mentori, asiantuntija ja kannustaja. Termit korreloivat hyväksi koetun opetusosaamisen osa-

alueen kanssa, mitä kuvastaa erityisesti termi mentori, kuten myös hyväksi koettua urheilu- ja 

lajiosaamisen osa-alueen kanssa, mitä kuvaa termi asiantuntija. Valmentajat arvioivat 
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olevansa useammin kasvattajia kuin mitä urheilijat kokivat, kun taas urheilijat kokivat 

valmentajat useammin oppaiksi kuin mitä valmentajat itse. Erot saattavat kertoa valmentajien 

tavoitteista arvojen ja asenteiden opettamisesta, mikä ei näy urheilijoille kasvattajan roolina 

vaan pikemminkin oppaana, joka ohjaa urheilijoita oikeaan suuntaan.  

Valmennuskoulutuksen kehittämistä ajatellen huomionarvoisia asioita ilmeni avointen 

kysymysten teemoista. Urheilijat kokivat oppineensa valmentajilta hyvin lähelle samanlaisia 

asioita kuin mitä valmentajat olivat halunneet urheilijoilleen opettaa. Myös asiat, joita 

haluttiin vielä oppia, olivat samoja psyykkisen- ja mentaalipuolen valmennuksen suhteen sekä 

yleisesti kaikkien tietojen ja taitojen syventämisen osalta. Tämän lisäksi esille nousi 

valmentajien halu oppia lisää ravitsemuksesta, kun taas urheilijat kaipasivat erityisesti 

valmentajan taitoa perustella päätöksiään. Urheilijoiden ja valmentajien kokemus hyvän 

valmentajan ominaisuuksista vahvisti tämän tutkimuksen pohjana käytettyä mittaria ja saatuja 

tuloksia. On kuitenkin syytä todeta, että valmentajuus on ilmiönä niin monitulkintainen ja 

laaja, ettei yhtä tulkintaa voida pitää yleispätevänä totuutena.  

Tämän tutkimuksen perusteella fitnessvalmentajien valmennuskoulutus saattaisi hyötyä 

korkeakoulujen opetussuunnitelmien tarkastelusta, erityisesti urheilijan kohtaamisen osa-

alueen kehittämiseksi. Valmennuskoulutuksen tulisi myös vastata valmentajilta kumpuavaan 

tarpeeseen itsensä kehittämisen ja omien voimavarojen kehittämiseksi. Erityisesti 

valmentajien kokemus itsestään kasvattajina voi viitata vaikeuksiin työn ja arjen 

erottamisessa, mikä on myös yksi tämän osa-alueen keskeisiä taitoja. 

Valmennuskoulutuksessa tulisi keskittyä erityisesti alimman kolmanneksen osaamisen 

kehittämiseen, mikä saattaa niin ikään olla toteutettavissa urheilijan kohtaamisen taitoja 

kehittämällä. Koulutus ei tällä hetkellä näytä vastaavan tarpeeseen mentaalivalmennuksen ja 

liikuntapsykologian osalta. Ravitsemusosaamista toivottiin valmentajien puolesta lisää, mutta 

se koettiin kuitenkin hyvin osatuksi, niin urheilijoiden kuin valmentajien toimesta. 

Tässä tutkielmassa havaittujen yhteyksien ja tulosten, sekä kirjallisuuskatsauksen hyvän 

valmentajuuden määritelmien tulokset voidaan vetää yhteen teoreettiseksi 

valmennusosaamisen pyramidiksi (kuva 4). Valmennusosaaminen on usean tekijän summa, 
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minkä rakentumista voidaan kuvata pyramidina. Pyramidin pohja rakentuu laadukkaasta 

koulutuksesta, joka luo valmentajalle edellytykset arvioida omaa osaamistaan kriittisesti ja 

ottaa huomioon valmennuksen lukuisat osa-alueet. Laajan ymmärryksen myötä valmentaja 

osaa huomioida eri osa-alueita ja kehittää osaamistaan laaja-alaisemmin. Tämä näkyy 

pyramidin pohjan pinta-alan kokona. Mitä suurempi pohja, sitä korkeammaksi pyramidi 

voidaan rakentaa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tuoma ymmärrys mahdollistaa laaja-

alaisen osaamisen rakentamisen sekä erikoistumisen valmentajana.  

 

KUVA 4. Valmennusosaamisen kehittymistä kuvaavat osa-alueet ja eri osa-alueiden merkitys 

valmennusosaamisen kehittymiseen. Vähäisemmän pohjaosaamisen omaava valmentaja (oik.) 

ei saavuta yhtä kokonaisvaltaista osaamista, eikä kykene nostamaan samaa määrää urheilijoita 

korkeammalle tasolle.  

Pyramidin toinen taso on kokemuksen kartuttaminen, joka rakentuu omatun ymmärryksen 

päälle. Mikäli valmentaja ei hahmota kuin osan valmennukseen liittyvistä osa-alueista, jää 

kokemuksen saaminen vieraammilta osa-alueilta vähäiseksi. Kokemusta toki kartutetaan 

myös näiltä osa-alueilta, mutta tämä hankittu kokemus ei näy käytännössä, ennen kuin 

ymmärrys näiden osa-alueiden olemassaolosta realisoituu.  
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Koulutus ja kokemus luovatkin pohjan valmennusosaamisen pyramidille sekä 

erikoistumiselle. Oman lajin perustiedot ja -taidot osaava valmentaja omaa potentiaalin 

erikoistua oman alansa asiantuntijaksi. Valmennusosaamisen pyramidin tasot kuvaavat 

osaamisen lisäksi eri tasoilla olevien urheilijoiden määriä. Laaja-alainen valmennusosaaminen 

luo valmentajalle potentiaalin valmentaa useampia erilaisen taustan ja erilaiset tarpeet 

omaavia urheilijoita. Kokemuksen karttuessa hän osaa huomioida näiden valmennettavien 

tarpeet yksilöllisemmin ja valmentaa heidät korkeammalle tasolle. Näin ollen laaja-alaisen 

pohjan omaava valmentaja kykenee nostamaan useampia urheilijoita korkeammalla tasolle, 

kapean osaamisen valmentajan mahduttaessa vastaavalle tasolle vain satunnaisia 

lahjakkuuksia. Tämä teorian testaaminen on seuraava valmennusosaamistutkimuksen kohde, 

sillä se voi vahvistettuna selittää millainen valmentaja tuottaa huippu-urheilijoita.  
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LIITTEET 

Liite 1. Valmentajille suunnattu alkuperäinen kysely. 

 

 

Valmentajuus fitnessurheilussa, kysely valmentajalle 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA    

                                                        

Kyselytutkimus fitnessvalmentajien taustoista ja tämänhetkisestä osaamisesta. 

  

Lue tiedote ja rastita ymmärtäneesi lukemasi edetäksesi kyselyyn. 

Hyvä Suomen fitnessurheilu ry:n lisenssin omaava. 

  

Pyydämme sinua osallistumaan tähän kyselytutkimukseen, jossa selvitetään fitnessvalmentajien 

osaamista. Tutkimukseen on kutsuttu kaikki Suomen fitnessurheilu ry:n lisenssin omaavat urheilijat ja 

valmentajat. 

  

Pyydämme sinua perehtymään tähän tiedotteeseen. Mikäli tiedotteen luettuasi päätät osallistua 

tutkimukseen, sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Rastittamalla tiedotteen ja 

suostumuksen lopussa olevan kohdan, pääset jatkamaan kyselyä. 

  

Tämän tutkimuksen toteuttajana on Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Suomen fitnessurheilu ry:n 

kanssa. Tutkimusta tekevät Miika Wynne-Ellis ja Ville Isola. 

  

Tutkimuksen tarkoitus 

  

Vastausten perusteella pyritään luomaan kuva suomalaisten fitnessvalmentajien taustoista, toiminnasta 

ja tämänhetkisestä osaamisesta. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää suomalaista 

fitnessvalmennusta ja parantaa valmentajien osaamista. 

  

  

Tutkimuksen kulku 

  

Tämä tutkimus on kyselytutkimus. Tutkimuslomakkeeseen olet saanut linkin Suomen fitnessurheilu ry:n 

sähköpostilistan kautta. Kyselytutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista. 

  

Kyselylomakkeessa kysytään taustatietojen lisäksi valmennusosaamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Kysymykset koskevat valmentajan ominaisuuksia, piirteitä ja tietotaitoa. Kyselyn lopussa sinulla on 

mahdollisuus antaa sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat osallistua Finnkinon leffalippujen arvontaan. 

  

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

  

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle välitöntä hyötyä, mutta sen avulla voidaan kehittää 

valmentajien ammattitaitoa, mikä saattaa hyödyttää suomalaista fitnessurheilua tulevaisuudessa. 

Tutkimuksessa ei ole vastaajalle riskejä, mutta vastaaminen vie vastaajan aikaa noin 15 minuuttia. 

 



 

 

 

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

  

Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti henkilötietolain 

edellyttämällä tavalla. Tutkimustuloksia säilyttävät tutkimukseen osallistuvat tutkijat, eikä tietoja anneta 

tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla, eikä 

yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista. 

  

Vapaaehtoisuus 

  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

  

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

  

Tutkimustuloksista laaditaan pro gradu -tutkielma ja koulutusmateriaalia. 

  

Lisätiedot 

  

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse. 

  

Yhteystiedot 

  

Miika Wynne-Ellis 

miika.wynne.ellis@gmail.com 

Gsm +358 45 671 4956 

1. *Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen kyselytutkimukseen ja olen 

saanut kirjallisena tietoa tutkimuksesta ja minulla on mahdollisuus esittää tutkijoille kysymyksiä 

joko puhelimitse tai postitse. Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

että minulla on oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa. Minulle ei makseta korvausta kyselyyn 

osallistumisesta. Ymmärrän, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Valitsemalla kyllä, vahvistan että olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevan tiedotteen ja suostun 

osallistumaan tutkimukseen. * 

*Kyllä 

 

 

 

2. Sukupuoli * 

Mies 

Nainen 

Muu



 

 

 

  
  

3. Ikä * 

 

 

 

 

 

4. Koulutustaso 

Ei koulutusta 

Personal trainer 

1-taso 

2-taso 

Valmentajan ammattitutkinto 

Korkeakoulu (esim. LitM) 

Muu 

 

 

 

5. Fitnessvalmentajana/lajin parissa ohjaajana/valmentajana tehdyt vuodet * 

0 
 
 
 
 
 

 

6. Fitnessurheilussa mukana vietetyt vuodet (oma harrastuneisuus+valmennus/ohjaus) * 

0 
 
 
 
 
 

 

7. Onko sinulla lajitaustaa muista lajeista? Mistä? Kirjoita kenttään laji/lajit tai ei muuta taustaa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

lajin kehittämisen kannalta tärkeää tietoa. 

 

 

9. Valmentajana minua kuvaa parhaiten seuraavat termit (valitse kolme) * 

Auktoriteetti 

Ystävä 

Mentori 

Johtaja 

Asiantuntija 

Opas 

Kasvattaja 

Opettaja 

Kannustaja 

Vanhempi 

Idoli 

Vastuuhenkilö 

 

 

Arvioi osaamistasi seuraavilla Suomalaisen valmennusosaamisen mallin osa-alueilla. 

 

 

10. Lajiosaaminen * 

1 Huonot 3 Tyydyttävät 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4 

Voimaharjoituksen suoritustekniikat 

Viimeistelyt (Kilpailuun valmistavan 

viikon suunnittelu ja toteutus) 

Poseeraus (Lajin/lajien poseerausten 

tuntemus ja kyky opettaa niitä) 

Tavoitteiden asettelu (ovatko 

realistiset, toteuttamiskelpoiset, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Erinomaiset 

taidot/osaaminen



 

 

 

 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4    taidot/osaaminen 

oikean lajin löytäminen) 

Yksittäisen harjoitusohjelman 

laadinta ja toteutus (sisältää 

voimaharjoitus, poseeraus ja 

aerobisen harjoittelun) 

Fitnessurheilijan ruokavalion laadinta 

eri harjoituskausille 

 

 

 

11. Yleinen urheiluosaaminen * 

1 Huonot 3 Tyydyttävät 5 Erinomaiset 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4    taidot/osaaminen 

Harjoituskauden suunnittelu, toteutus 

ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman 

ja ruokavalion) 

Kilpailukauden suunnittelu, toteutus 

ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman 

ja ruokavalion) 

Palautumisjakson suunnittelu, 

toteutus ja ohjelmointi ohje 

Aerobisen harjoittelun toteutus 

Vuosisuunnitelman laadinta 

(pitkäjänteinen ja nousujohteinen 

suunnittelu) 

Kehonhuolto ja vammojen 

ennaltaehkäisy 

Urheiluravitsemus (ruokavalion 

laadinta urheilijan tavoitteiden ja 

toiveiden mukaisesti) 

Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä 

ongelmatilanteita (doping, 

kiusaaminen ja syrjintä jne.) 

Tarkoituksenmukaisten harjoitukseen 
valmistavan alkuverryttelyn ja 
harjoituksesta palauttavan 
loppuverryttelyn suunnittelu ja 
toteutus 



 

 

 

 

 

 

12. Valmentajan opetusosaaminen * 

 

 

Valmennustilanteessa perustelen 

kantani 

Annan urheilijan itse oivaltaa enkä 

tarjoa aina suoria vastauksia 

Pystyn keskittymään palautteenannon 

ohella opettamaan 

Annan positiivista ja rakentavaa 

palautetta tasapuolisesti 

Ohjaan urheilijaa oppimaan uutta 

 

 

 

13. Urheilijan yksilöllinen kohtaaminen 

 

 

Valmentajana perustelen urheilijalle 

harjoitteluun ja ravitsemukseen liittyviä 

päätöksiä? 

Harjoitteluohjelmat suunnitellaan 

yhdessä 

Ruokavalio suunnitellaan yhdessä 

Päivittäinen jaksaminen ja olotila 

huomioidaan ohjatussa harjoituksessa 

 

 

 

 

 

 

14. Ihmissuhdetaidot * 

 

 

 

Positiivisen ja motivoivan 

toimintailmapiirin rakentaminen 

Yleisen psyykkisen valmennuksen 

suunnittelu ja toteutus 

 

 

 

 

 

Ei koskaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Ei koskaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huonot 

taidot 

 

 

 

 

 

Harvoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyydyttävät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät 

taidot 

 

 

 

 

 

Aina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinomaiset 

taidot



 

 

 

 

 

 

Valmennuksen toteuttaminen 

urheilijakeskeisesti 

Urheilijan tuntemus 

 

 

 

15. Itsensä kehittämisen taidot * 

 

 

 

Kyky tunnistaa omat kehityskohteensa 

Taito kysyä palautetta omasta 

toiminnastaan 

Kyvyt kehittää omaa osaamistaan 

Valmiudet toteuttaa lajin sisäistä ja 

lajien välistä verkostoitumista 

Verkostoitumisen hyödyntäminen 

valmennuksessa 

 

 

 

16. Valmentajan voimavarat * 

 

 

 

Taidot oman ammatillisen jaksamisen ja 

hyvinvoinnin varmistamiseksi ja 

kehittämiseksi 

Taito hyödyntää kollegoja ja 

asiantuntijoita omassa 

valmennustyössä 

Taidot valmentamisen ja muun elämän 

tasapainottamiseksi 

 

Huonot 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huonot 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huonot 

taidot 

 

Välttävät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välttävät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välttävät 

taidot 

 

Tyydyttävät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyydyttävät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyydyttävät 

taidot 

 

Hyvät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät 

taidot 

 

Erinomaiset 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinomaiset 

taidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinomaiset 

taidot



 

 

 

 

 

Liite 2 Alkuperäinen urheilijalle suunnattu kysely 

17. Mitkä ominaisuudet tekevät minusta hyvän valmentajan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Mitä haluaisit valmentajana oppia, miksi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Mitä haluaisit valmentajana opettaa urheilijoillesi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaamalla tähän kyselyyn olet tehnyt arvokasta työtä Suomalaisen fitnessurheilun kehittämiseksi. 

Suuret kiitokset siitä! Menestyksekkäitä ja antoisia hetkiä fitnessurheilun parissa. 

 

 

20. Kirjoita alla olevaan kenttään sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat osallistua leffalipun 

arvontaan. Sähköpostiosoitetta käytetään vain arvonnan toteuttamiseen. 



 

 

 

Valmentajuus fitnessurheilussa, kysely urheilijalle 

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 

Lue oheinen tiedote ja etene kyselyyn rastittamalla, että olet ymmärtänyt lukemasi. 

Kyselytutkimus fitnessvalmentajien taustoista ja tämänhetkisestä osaamisesta. 

Hyvä Suomen fitnessurheilu ry:n lisenssin omaava 

Pyydämme sinua osallistumaan tähän kyselytutkimukseen, jossa selvitetään fitnessvalmentajien 

osaamista. Tutkimukseen on kutsuttu kaikki Suomen fitnessurheilu ry:n lisenssin omaavat urheilijat ja 

valmentajat 

Pyydämme sinua perehtymään tähän tiedotteeseen. Mikäli tiedotteen luettuasi päätät osallistua 

tutkimukseen, sinulta pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Rastittamalla tiedotteen ja 

suostumuksen lopussa olevan kohdan, pääset jatkamaan kyselyä. 

Tämän tutkimuksen toteuttajana on Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Suomen fitnessurheilu ry:n kanssa. 

Tutkimusta tekevät Miika Wynne-Ellis ja Ville Isola. 

Tutkimuksen tarkoitus 

Vastausten perusteella pyritään luomaan kuva suomalaisten fitnessvalmentajien taustoista, toiminnasta 

ja tämänhetkisestä osaamisesta.Tutkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää suomalaista 

fitnessvalmennusta ja parantaa valmentajien osaamista. 

Tutkimuksen kulku 

Tämä tutkimus on kyselytutkimus. Tutkimuslomakkeeseen olet saanut linkin Suomen fitnessurheilu ry:n 

sähköpostilistan kautta. Kyselytutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselylomakkeessa 

kysytään taustatietojen lisäksi valmennusosaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset koskevat 

valmentajan ominaisuuksia, piirteitä ja tietotaitoa. Kyselyn lopussa sinulla on mahdollisuus antaa 

sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat osallistua Finnkinon leffalippujen arvontaan. 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit 

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle välitöntä hyötyä, mutta sen avulla voidaan kehittää 

valmentajien ammattitaitoa, mikä saattaa hyödyttää suomalaista fitnessurheilua tulevaisuudessa. 

Tutkimuksessa ei ole vastaajalle riskejä, mutta vastaaminen vie vastaajan aikaa noin 15 minuuttia. 

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 



 

 

 

 

Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti henkilötietolain 

edellyttämällä tavalla. Tutkimustuloksia säilyttävät tutkimukseen osallistuvat tutkijat, eikä tietoja anneta 

tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla, eikä 

yksittäisten tutkittavien tunnistaminen ole mahdollista. 

Vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimustuloksista laaditaan pro gradu -tutkielma ja koulutusmateriaalia. 

 

Lisätiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse. 

Yhteystiedot 

Miika Wynne-Ellis 

miika.wynne.ellis@gmail.com 

Gsm +358 45 671 4956 

1. *Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen kyselytutkimukseen ja olen 

saanut kirjallisena tietoa tutkimuksesta ja minulla on mahdollisuus esittää tutkijoille kysymyksiä 

joko puhelimitse tai postitse. Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

että minulla on oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa. Minulle ei makseta korvausta kyselyyn 

osallistumisesta. Ymmärrän, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Valitsemalla kyllä, vahvistan että olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevan tiedotteen ja suostun 

osallistumaan tutkimukseen. * 

*Kyllä 

 

 

 

2. Sukupuoli * 

Mies 

Nainen 

Muu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menestys (top 3) kansallisissa kilpailuissa 

Finaali kansallisissa kilpailuissa 

Osallistuminen kansallisiin kilpailuihin 

En kilpaile 

Jotain muuta 

 

 

Seuraavat seitsemän kysymysmatriisia mittaavat valmentajan osaamista suomalaisen 

valmennusosaamisen mallin mukaan. Kysymyksiin vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme 

luoda kuvan fitnessvalmentajien tämänhetkisestä osaamisesta. Vastauksista saamme myös lajin 

kehittämisen kannalta tärkeää tietoa. 

8. Valmentajaani kuvaa parhaiten seuraavat termit (valitse kolme): * 

Auktoriteetti 

Ystävä 

Mentori 

Johtaja 

Asiantuntija 

Opas 

Kasvattaja 

Opettaja 

Kannustaja 

Vanhempi 

Idoli 

Vastuuhenkilö 

 

 

Arvioi valmentajasi osaamista seuraavilla suomalaisen valmennusosaamisen mallin osa-alueilla. 

 

 

9. Lajiosaaminen (lajin vaatimukset, tekniikka, taito) * 

1 Huonot 3 yydyttävät 5 Erinomaiset 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4    taidot/osaaminen 

Voimaharjoituksen suoritustekniikat 



 

 

 

 

1 Huonot 3 yydyttävät 5 Erinomaiset 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4    taidot/osaaminen 

Viimeistelyt (Kilpailuun valmistavan 

viikon suunnittelu ja toteutus) 

Poseeraus (Lajin/lajien poseerausten 

tuntemus ja kyky opettaa niitä) 

Tavoitteiden asettelu (ovatko 

realistiset, toteuttamiskelpoiset, 

oikean lajin löytäminen) 

Yksittäisen harjoitusohjelman 

laadinta ja toteutus (sisältää 

voimaharjoitus, poseeraus ja 

aerobisen harjoittelun) 

Fitnessurheilijan ruokavalion laadinta 

eri harjoituskausille 

 

 

 

10. Yleinen urheiluosaaminen (kehitys, kuormitus, palautuminen) * 

1 Huonot 3 Tyydyttävät 5 Erinomaiset 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen    4    taidot/osaaminen 

Harjoituskauden suunnittelu, toteutus 

ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman 

ja ruokavalion) 

Kilpailukauden suunnittelu, toteutus 

ja ohjelmointi (sisältää treeniohjelman 

ja ruokavalion) 

Palautumisjakson suunnittelu, 

toteutus ja ohjelmointi ohje 

Aerobisen harjoittelun toteutus 

Vuosisuunnitelman laadinta 

(pitkäjänteinen ja nousujohteinen 

suunnittelu) 

Kehonhuolto ja vammojen 

ennaltaehkäisy 

Urheiluravitsemus (ruokavalion 

laadinta urheilijan tavoitteiden ja 

toiveiden mukaisesti) 

Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä 

ongelmatilanteita (doping, 

kiusaaminen ja syrjintä jne.)



 

 

 

 

1 Huonot 3 Tyydyttävät 

taidot/osaaminen    2    taidot/osaaminen 

Tarkoituksenmukaisten harjoitukseen 

valmistavan alkuverryttelyn ja 

harjoituksesta palauttavan 

loppuverryttelyn suunnittelu ja 

toteutus 

 

 

 

 

 

 

11. Opetus- ja ohjausosaaminen * 

Ei koskaan    Harvoin    Satunnaisesti 

Valmennustilanteessa valmentaja 

perustelee palautteen 

Valmentaja ei anna suoria vastauksia 

vaan haastaa löytämään itse ratkaisut 

Palaute keskittyy virheiden 

korjaamiseen 

Opin harjoituksissa uutta 

 

 

 

12. Urheilijan kohtaaminen * 

Ei koskaan    Harvoin    Satunnaisesti 

Harjoitteluohjelmat suunnitellaan 

yhdessä 

Ruokavalio suunnitellaan yhdessä 

Päivittäinen jaksaminen ja olotila 

huomioidaan ohjatussa harjoituksessa 

Valmentajalle on helppo puhua 

 

 

 

 

 

 

13. Ihmisenä kasvu ja itsensä kehittämisen taidot * 

En ole Olen oppinut   Olen oppinut 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöllisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöllisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina



 

 

 

 

 

oppinut / vähän / on 

ei ole toteutunut 

toteutunut  satunnaisesti 

Arvojen ja asenteiden ja 

ihmissuhdetaitojen oppiminen 

Itsetunnon kehittyminen 

Kyky tunnistaa omat 

kehityskohteensa 

Taito kysyä palautetta omasta 

toiminnastaan 

Kyky kehittää itsenäisesti omaa 

osaamistaan 

Positiivisen ja motivoivan 

toimintailmapiirin rakentaminen 

Yleinen psyykkinen valmennus 

Valmennuksen toteuttaminen 

urheilijakeskeisesti 

 

 

 

 

 

 

14. Kuulumisen tunne * 

EI koskaan Harvoin 

Koen olevani fitnessurheilija 

Koen olevani osa lajiyhteisöä 

Koen olevani osa tiimiä/harjoitusryhmää 

Koen verkostoituvani lajin sisällä ja eri 

lajien välillä 

Koen verkostoitumista hyödynnettävän 

valmennuksessa 

 

kohtalaisesti 

/ toteutuu 

useammin 

kuin 

satunnaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satunnaisesti 

 

 

hyvin / 

toteutuu 

 

oppinut 

erittäin 

hyvin / 

aina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aina



 

 

 

  

Kysymykset on merkitty ei pakollisiksi, mutta toivomme silti että vastaat kysymyksiin parhaasi mukaan. 

 

 

15. Mitkä ominaisuudet tekevät hyvän valmentajan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Mitä olet oppinut valmentajaltasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Mitä haluaisit oppia valmentajaltasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaamalla tähän kyselyyn olet tehnyt arvokasta työtä Suomalaisen fitnessurheilun kehittämiseksi. 

Suuret kiitokset siitä! Olet mukana myös Finnkinon leffalippuarvonnassa. Menestyksekkäitä ja antoisia 

hetkiä fitnessurheilun parissa. 

18. Kirjoita alla olevaan kenttään sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat osallistua leffalipun 
arvontaan. Sähköpostiosoitetta käytetään vain arvonnan toteu 



 

 

Liite 3. Faktorilataukset valmentajien mittaristolle. Tummennetut arvot kuvaavat jokaiselle 

faktorille latautuneita väittämiä. YUO = yleinen urheiluosaaminen, LO = lajiosaaminen, IST 

= ihmissuhdetaidot, VOO = valmentajan opetusosaaminen, IKT = itsensä kehittämisen taidot, 

VV = valmentajan voimavarat, UYK = urheilijan yksilöllinen kohtaaminen. Kommunaliteetti 

(h2), eli muuttujan latausten neliöiden summa (kuinka paljon eri faktorit selittävät yhteensä 

kunkin muuttujan vaihtelusta) esitetty oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Faktorin ominaisarvo 

eli neliösumma ja faktoreiden selitysaste esitetty taulukon alimmalla rivillä.  

 

 

Väittämä Faktorilataus

1 2 3 4 h2

YUO: Kilpailukauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi 0.92 0.007 -0.022 0.066 0.874

YUO: Harjoituskauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi 0.91 -0.077 0.058 -0.066 0.842

LO: Ruokavalion laadinta eri harjoituskausille 0.888 -0.033 0.101 0.009 0.801

LO: Palautumiskauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmoint 0.888 0.103 -0.031 0.134 0.818

LO: Voimaharjoituksen suoritustekniikat 0.801 0.081 -0.207 -0.03 0.692

LO: Viimeistelyt 0.792 0.053 0.158 0.062 0.711

YUO: Urheiluravitsemus 0.788 0.062 0.208 0.219 0.728

YUO: Yksittäisen harjoitusohjelman laadinta ja toteutus 0.685 0.252 0.114 -0.063 0.61

YUO: Vuosisuunnitelman laadinta 0.655 0.133 0.115 0.15 0.482

YUO: Aerobisen harjoittelun toteutus 0.622 0.056 0.145 -0.03 0.658

LO: Tavoitteiden asettelu 0.541 0.202 0.006 -0.005 0.363

IST: Valmennuksen toteuttaminen urheilijakeskeisesti 0.224 0.711 0.231 0.217 0.658

IST: Urheilijan tuntemus 0.134 0.66 0.248 0.103 0.535

IST: Yleisen psyykkisen valmennuksen suunnittelu ja toteutus 0.162 0.608 0.403 0.334 0.674

VOO: Pystyn keskittymään palautteenannon ohella opettamaan 0.201 0.596 -0.111 -0.024 0.412

IKT: Kyky tunnistaa omat kehityskohteensa 0.079 0.595 0.16 0.006 0.392

YUO: Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä ongelmatilanteita 0.386 0.503 0.358 0.159 0.653

IST: Positiivisen ja motivoivan toimintailmapiirin rakentaminen 0.046 0.453 0.226 0.288 0.342

IKT: Verkostoitumisen hyödyntäminen valmennuksessa 0.129 0.058 0.744 -0.151 0.598

IKT: Valmiudet toteuttaa lajin sisäistä ja lajien välistä verkostoitumista 0.169 0.045 0.708 -0.108 0.564

VV: Taito hyödyntää kollegoja ja asiantuntijoita omassa valmennustyössä -0.045 0.164 0.666 -0.082 0.499

VV: Taidot valmentamisen ja muun elämän tasapainottamiseksi 0.038 0.121 0.607 0.076 0.391

IKT: Taito kysyä palautetta omasta toiminnastaan -0.058 0.307 0.598 0.234 0.545

IKT: Kyvyt kehittää omaa osaamistaan 0.145 0.51 0.54 0.089 0.59

VV: Taidot oman ammatillisen jaksamisen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittämiseksi 0.13 0.243 0.531 0.17 0.455

UYK: Valmentajana perustelen päätökseni urheilijalle 0.094 -0.186 -0.176 0.717 0.59

VOO: Valmennustilanteessa perustelen kantani 0.249 0.135 -0.002 0.64 0.503

VOO: Annan positiivista ja rakentavaa palautetta tasapuolisesti 0.059 0.293 0.078 0.581 0.437

UYK: Päivittäinen jaksaminen huomioidaan ohjauksessa 0.155 0.079 0.218 0.421 0.257

VOO: Annan urheilijan itse oivaltaa enkä tarjoa aina suoria vastauksia 0.216 0.372 0.007 0.418 0.382

VOO: Ohjaan urheilijaa oppimaan uutta -0.062 0.24 0.056 0.397 0.222

Neliösumma 7.25 3.44 3.55 2.29 10.49

Selitysaste (%) 20.94 10.14 10.11 7.36 48.55



 

 

Liite 4. Faktorilataukset urheilijoiden mittaristolle. Tummennetut arvot kuvaavat jokaiselle 

faktorille latautuneita väittämiä. YUO = yleinen urheiluosaaminen, LO = lajiosaaminen, IST 

= ihmissuhdetaidot, VOO = valmentajan opetusosaaminen, IK = ihmisenä kasvu ja itsensä 

kehittämisen taidot, KT = kuulumisen tunne, UYK = urheilijan yksilöllinen kohtaaminen. 

Kommunaliteetti (h2), eli muuttujan latausten neliöiden summa (kuinka paljon eri faktorit 

selittävät yhteensä kunkin muuttujan vaihtelusta) esitetty oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 

Faktorin ominaisarvo eli neliösumma ja faktoreiden selitysaste esitetty taulukon alimmalla 

rivillä 

 

Väittämä Faktorilataus

1 2 3 4 h2
YUO: Harjoituskauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi 0.789 0.144 0.221 0.276 0.566

LO: Fitnessurheilijan ruokavalion laadinta eri harjoituskausille 0.781 0.219 0.212 0.186 0.675

YUO: Kilpailukauden suunnittelu, toteutus ja ohjelmointi 0.779 0.227 0.205 0.279 0.686
YUO: Palautumisjakson suunnittelu 0.751 0.204 0.197 0.304 0.725

YUO: Urheiluravitsemus 0.726 0.343 0.229 0.254 0.738
LO: Viimeistelyt 0.721 0.296 0.153 0.210 0.768
LO: Voimaharjoituksen suoritustekniikat 0.692 0.217 0.124 0.159 0.777
YUO: Vuosisuunnitelman laadinta  taidot/osaaminen 0.692 0.239 0.245 0.343 0.737
LO: Yksittäisen harjoitusohjelman laadinta ja toteutus 0.687 0.202 0.285 0.363 0.661

YUO: Aerobisen harjoittelun toteutus 0.683 0.219 0.239 0.300 0.713
LO: Tavoitteiden asettelu 0.660 0.263 0.292 0.310 0.544
YUO: Kehonhuolto ja vammojen ennaltaehkäisy 0.521 0.278 0.251 0.363 0.761
YUO Valmiudet kohdata ja hoitaa eettisiä ongelmatilanteita 0.512 0.424 0.265 0.240 0.569
YUO: Verryttelyt 0.468 0.344 0.211 0.390 0.534
VOO: Palautteen perustelu 0.421 0.380 0.303 0.384 0.561
VOO: Opin harjoituksissa uutta 0.417 0.339 0.237 0.243 0.404
IK: Positiivisen ja motivoivan toimintailmapiirin rakentaminen 0.158 0.704 0.263 0.268 0.729

IK: Kyky kehittää itsenäisesti omaa osaamistaan 0.033 0.698 0.215 0.317 0.768
IK: Kyky tunnistaa omat kehityskohteensa 0.165 0.677 0.262 0.180 0.56

IK: Yleinen psyykkinen valmennus 0.172 0.644 0.316 0.331 0.637

IK: Valmennuksen toteuttaminen urheilijakeskeisesti 0.335 0.599 0.288 0.388 0.556
IK: Itsetunnon kehittyminen 0.192 0.577 0.347 0.251 0.553
IK: Taito kysyä palautetta omasta toiminnastaan 0.118 0.575 0.235 0.259 0.587
UYK: Valmentajalle on helppo puhua 0.426 0.516 0.281 0.332 0.467

IK: Arvojen, asenteiden ja ihmissuhdetaitojen oppiminen 0.236 0.503 0.398 0.297 0.636
KT: Koen verkostoituvani lajin sisällä ja eri lajien välillä 0.013 0.128 0.810 0.089 0.662
KT: Koen olevani osa lajiyhteisöä 0.107 0.262 0.778 0.068 0.653
KT: Koen verkostoitumista hyödynnettävän valmennuksessa 0.080 0.168 0.713 0.114 0.705
KT: Koen olevani osa tiimiä/harjoitusryhmää 0.246 0.145 0.692 0.096 0.414
KT: Koen olevani fitnessurheilija 0.096 0.319 0.538 0.119 0.69
UYK: Ruokavalio suunnitellaan yhdessä 0.017 0.166 0.019 0.860 0.57
UYK: Harjoitteluohjelmat suunnitellaan yhdessä 0.077 0.181 0.035 0.830 0.68
UYK: Päivittäinen jaksaminen ja olotila huomioidaan ohjatussa harjoituksessa 0.397 0.338 0.238 0.481 0.555

Neliösumma 7.62 5.07 4.25 3.90 13.49
Selitysaste (%) 23.1 15.37 12.88 11.82 61.53



 

 

Liite 5. Valmentajien kokemus alkuperäisillä lajiosaamisen eri osa-alueilla ja vastausten 

keskihajonnat. 

 

Liite 6. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisillä lajiosaamisen osa-

alueilla ja vastausten keskihajonnat. 
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Liite 7. Valmentajien koettu osaaminen alkuperäisillä yleisen urheiluosaamisen osa-alueilla ja 

vastausten keskihajonnat. 

 

Liite 8. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisillä yleisen urheiluosaamisen 

osa-alueilla ja vastausten keskihajonnat. 
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Liite 9. Valmentajien kokemus alkuperäisillä itsensä kehittämisen taitojen osa-alueilla ja 

vastausten keskihajonnat. 

 

Liite 10. Valmentajien kokemus alkuperäisillä voimavarojen osa-alueilla ja vastausten 

keskihajonnat. 
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Liite 11. Valmentajien kokemus alkuperäisillä ihmissuhdetaitojen osa-alueilla ja vastausten 

keskihajonnat. 

 

Liite 12. Valmentajien kokemus alkuperäisillä opetusosaamisen osa-alueilla ja vastausten 

keskihajonnat. 
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Liite 13. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisillä opetus- ja 

ohjausosaamisen osa-alueilla ja vastausten keskihajonnat.  

 

Liite 14. Valmentajien kokemus alkuperäisillä urheilijan yksilöllisen kohtaamisen osa-alueilla 

ja vastausten keskihajonnat.  
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Liite 15. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisellä urheilijan yksilöllisen 

kohtaamisen osa-alueilla ja vastausten keskihajonnat.  

 

Liite 16. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisillä urheilijoiden ihmisenä 

kasvun osa-alueilla ja vastausten keskihajonnat. 
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Liite 17. Urheilijoiden kokemus valmennusosaamisesta alkuperäisillä urheilijan kuulumisen 

tunteen osa-alueilla ja vastausten keskihajonnat. 

 

Liite 18. Urheilijoiden uusien faktoreiden summana muodostetun keskiarvon vastaukset. 

Vastaukset muodostavat erilaisen kulmakertoimen omaavat kolme osajoukkoa: matalimpien 

vastausten jyrkän nousun, tasannevaiheen ja korkeimpien vastausten loivan nousun. 

Visuaalista jakoa käytettiin matalan, keskitasoisen ja korkean valmennusosaamisen ryhmien 

luomiseen.  
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Liite 19. Kruskal-Wallis monimuuttuja varianssianalyysin post-hoc parittaisvertailujen 

tulokset urheilijoiden aineiston keskiarvomuuttujalle koulutusryhmittäin. 

Keskiarvomuuttujan parittaisvertailut  

Parit         χ2      Keskivirhe          P-arvo 

Adjustoitu  

p-arvo 

1-taso vs. VAT -9.692 14.179 0.494 1 

1-taso vs. ei koulutusta 13.117 16.818 0.435 1 

1-taso vs. 2-taso -17.75 12.548 0.157 1 

1-taso vs. PT 28.907 15.123 0.056 0.839 

1-taso vs. korkeakoulu -70.054 17.656 <0.001 0.001 

VAT vs. ei koulutusta 3.426 17.412 0.844 1 

VAT vs. 2-taso 8.058 13.333 0.546 1 

VAT vs. PT 19.216 15.781 0.223 1 

VAT vs. korkeakoulu -60.362 18.223 0.001 0.014 

Ei koulutusta vs. 2-taso -4.632 16.112 0.774 1 

Ei koulutusta vs. PT -15.79 18.19 0.385 1 

Ei koulutusta vs. korkeakoulu -56.937 20.344 0.005 0.077 

2-taso vs. PT 11.158 14.333 0.436 1 

2-taso vs. korkeakoulu -52.305 16.984 0.002 0.031 

PT vs. korkeakoulu -41.147 18.967 0.03 0.451 

 

Liite 20. Kruskal-Wallis monimuuttuja varianssianalyysin post-hoc parittaisvertailujen 

tulokset urheilijoiden aineiston -urheilu- ja lajiosaamisen muuttujalle koulutusryhmittäin. 

Urheilu- ja lajiosaamisen parittaisvertailut  

Parit              χ2         Keskivirhe       P-arvo 

   Adjustoitu  

p-arvo 

1-taso vs. ei koulutusta 3.226 16.795 0.848 1 

1-taso vs. VAT -13.943 14.159 0.325 1 

1-taso vs. 2-taso -26.955 12.53 0.031 0.472 

1-taso vs. PT 43.827 15.103 0.004 0.056 

1-taso vs. korkeakoulu -56.931 17.632 0.001 0.019 

Ei koulutusta vs. VAT -10.717 17.388 0.538 1 

Ei koulutusta vs. 2-taso -23.729 16.089 0.14 1 

Ei koulutusta vs. PT -40.601 18.164 0.025 0.381 

Ei koulutusta vs. korkeakoulu -53.704 20.316 0.008 0.123 

VAT vs. 2-taso 13.012 13.315 0.328 1 

VAT vs. PT 29.884 15.759 0.058 0.869 

VAT vs. korkeakoulu -42.987 18.197 0.018 0.272 

2-taso vs. PT 16.873 14.314 0.238 1 

2-taso vs. korkeakoulu -29.976 16.961 0.077 1 

PT vs. korkeakoulu -13.103 18.941 0.489 1 

 



 

 

Liite 21. Kruskal-Wallis monimuuttuja varianssianalyysin post-hoc parittaisvertailujen 

tulokset urheilijoiden aineiston -itsensä kehittämisen taitojen muuttujalle koulutusryhmittäin. 

Itsensä kehittämisen taitojen parittaisvertailut 

Parit                 χ2    Keskivirhe    P-arvo 

Adjustoitu 

p-arvo 

1-taso vs. VAT -7.952 14.152 0.574 1 

1-taso vs. 2-taso -12.851 12.523 0.305 1 

1-taso vs. ei koulutusta 18.453 16.786 0.272 1 

1-taso vs. PT 28.886 15.094 0.056 0.835 

1-taso vs. korkeakoulu -66.464 17.622 <0.001 0.002 

VAT vs. 2-taso 4.899 13.307 0.713 1 

VAT vs. ei koulutusta 10.502 17.379 0.546 1 

VAT vs. PT 20.934 15.751 0.184 1 

VAT vs. korkeakoulu -58.512 18.188 0.001 0.019 

2-taso vs. ei koulutusta 5.603 16.081 0.728 1 

2-taso vs. PT 16.036 14.306 0.262 1 

2-taso vs. korkeakoulu -53.614 16.951 0.002 0.023 

Ei koulutusta vs. PT -10.433 18.155 0.566 1 

Ei koulutusta vs. korkeakoulu -48.011 20.305 0.018 0.271 

PT vs. korkeakoulu -37.578 18.93 0.047 0.707 

 

Liite 22. Kruskal-Wallis monimuuttuja varianssianalyysin post-hoc parittaisvertailujen 

tulokset urheilijoiden aineiston -urheilijan kohtaamisen muuttujalle koulutusryhmittäin. 

Urheilijan kohtaamisen parittaisvertailut  

Parit                χ2    Keskivirhe         P-arvo 

Adjustoitu      

p-arvo 

VAT vs. 1-taso 2.471 14.104 0.861 1 

VAT vs. ei koulutusta 11.092 17.321 0.522 1 

VAT vs. 2-taso 19.681 13.263 0.138 1 

VAT vs. PT 26.35 15.698 0.093 1 

VAT vs. korkeakoulu -72.887 18.127 <0.001 0.001 

1-taso vs. ei koulutusta 8.621 16.73 0.606 1 

1-taso vs. 2-taso -17.21 12.481 0.168 1 

1-taso vs PT 23.879 15.044 0.112 1 

1-taso vs. korkeakoulu -70.416 17.563 <0.001 0.001 

Ei koulutusta vs. 2-taso -8.59 16.027 0.592 1 

Ei koulutusta vs. PT -15.258 18.094 0.399 1 

Ei koulutusta vs. korkeakoulu -61.796 20.237 0.002 0.034 

2-taso vs. PT 6.669 14.258 0.64 1 

2-taso vs. korkeakoulu -53.206 16.895 0.002 0.025 

PT vs. korkeakoulu -46.537 18.867 0.014 0.205 

 


