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Psyykkisten tekijöiden merkitystä on alettu sisäistämään urheilussa ja siinä menestymisessä yhä
enemmän. Hallitakseen suoriutumistaan urheilijalta vaaditaan omien ajatusten, tunteiden ja toiminnan itsenäistä säätelyä. Avaimena itsesäätelyyn toimivat urheilijan psyykkiset taidot, joilla
on vaikutusta myös kokonaisvaltaisesti urheilijan henkiseen hyvinvointiin. Psyykkisten taitojen
tutkimusta on toteutettu Suomessa kuitenkin varsin vähän, vaikka tarve aiheen tutkimustiedolle
on esimerkiksi kokonaisvaltaisen valmentautumisen tavoittelemisen myötä perusteltua. Tämän
pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli muodostaa yleiskuva Suomen pääsarjakoripalloilijoiden eli korisliigapelaajien psyykkisistä taidoista. Tutkimuksessa selvitettiin korisliigapelaajien
psyykkisten taitojen tasoa sekä taitoihin vaikuttavia taustatekijöitä. Lisäksi pelaajia pyrittiin
profiloimaan psyykkisten taitojen suhteen.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Psyykkisiä taitoja mitattiin Smithin
ym. (1995) kehittämällä ACSI-28-kysymyspatteristolla, joka sisälsi seitsemän psyykkistä taitoa. Koripallon joukkueulottuvuuden huomioimiseksi kysymyspatteristoon liitettiin ylimääräinen sosiaalisen kompetenssin dimensio. Tutkimuksen taustamuuttujina kartoitettiin pelaajien
ikää, sukupuolta, kansalaisuutta, pelipaikkaa, aikuisten maajoukkueotteluiden määrää, ammattilaisuuden tasoa sekä psyykkisten taitojen harjoittelun määrää. Tutkimusaineisto (n=120) kerättiin joulukuussa 2020 sähköisen Webropol-kyselytyökalun avulla. Aineistoa analysoitiin parametrisillä ja epäparametrisiällä testeillä, kuten itsenäisten otosten t-testillä, Mann-Whitney Utestillä, yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja Kruskal-Wallis-testillä. Lisäksi analyysissa
hyödynnettiin Pearsonin tulomomenttikerrointa, monen muuttujan varianssianalyysia
(MANOVA) sekä ryhmittelyanalyysia ja ristiintaulukointia.
Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella korisliigapelaajien vahvimpia psyykkisiä taitoja
olivat vuorovaikutukseen sekä palautteen käsittelemiseen liittyvät taidot. Itseluottamus erottui
selkeimmäksi yleisen psyykkisen taitavuuden kuvaajaksi. Ahdistuneisuuden ja stressin säätelyn
taidot osoittautuivat merkittäviksi tekijöiksi erilaisten profiilien muodostumisessa. Yleisemmin
tunteiden säätelyn taidot nähtiin tutkimuksessa myös korisliigapelaajien tärkeiksi kehityskohteiksi. Pelaajien heikoin taito oli tavoitteenasettelu, joka oli yhteydessä pelaajan kansalaisuuteen ja psyykkisten taitojen harjoittelun määrään. Taitojen harjoittelun määrällä olikin yhteys
viiteen tutkimuksessa mitattuun taitoon. Miehet ja naiset erosivat neljässä eri taidossa. Pelaajien
iällä, pelipaikalla tai aikuisten maajoukkueotteluiden määrällä ei ollut tutkimuksessa yksinään
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta psyykkisiin taitoihin tai taitoprofiileihin. Taitoprofiileissa
selkeimpänä profiilit erottavana taustamuuttujana toimi ammattilaisuuden taso. Tutkimus tarjoaa tietoa korisliigapelaajien psyykkisten taitojen nykyisestä tasosta, taitoihin vaikuttavista
taustatekijöistä sekä psyykkisistä taitoprofiileista.
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ABSTRACT
Kuisma, Kaisa. 2021. Psychological skills of the top league basketball players in Finland.
University of Jyväskylä. Master’s thesis in sports pedagogy, 69 pp., 4 appendices.
The meaning of psychological skills has been increasingly internalized in sport and sport success. To control their performance in sport athletes need to regulate their own thoughts, emotions and behavior independently. The key to self-regulation is athlete’s psychological skills,
which have a comprehensive effect to athlete’s mental wellbeing. Minor amount of research of
psychological skills has been conducted in Finland, even though the need for research based
knowledge has been agreed.In this Master’s thesis the aim was to form a general view of the
psychological skills of the top league basketball players in Finland. The research examined the
level of psychological skills and the possible background variables affecting the skills. In addition the study aimed to profile the players regarding to their psychological skills.
The research was carried out as a quantitative survey. Psychological skills were measured with
Smith’s et al. (1995) ACSI-28-questionnaire, which included seven specific psychological
skills. To take the basketball’s team dimension into account, there was an extra dimension of
social competence added to the questionnaire. The background variables of the study were
player’s age, gender, nationality, playing position, the amount of games in adult’s national team,
the level of professionalism and the amount of psychological skills training. The research data
(N=120) was collected in December 2020 with the Webropol-query tool. The data analysis was
carried out with parametric and nonparametric tests, such as independent samples T-test, MannWhitney U-test, one-way ANOVA and Kruskal-Wallis-test. In addition the Pearson correlation
coefficient, multivariate analysis of variances (MANOVA), cluster analysis and crosstabulation
was used.
According to the results the strongest psychological skills of top league basketball players in
Finland were skills related to interaction and handling feedback. Self-confidence was the major
skill to represent the players overall ability in psychological skills. The skills of anxiety and
stress regulation revealed to be the the greatest factors to influence different skill profiles. Emotion regulation in general was seen as an important area for basketball players to improve. The
weakest skill of the players was goalsetting, which had a significant relationship to player’s
nationality and the amount of the psychological skills training. The amount of psychological
skills training associated significantly with five different skills measured in this study. Males
and females differed significantly in four of the psychological skills. Players’ age, playing position or the amount of games in national team did not affect significantly the psychological
skills or profiles. The greatest background variable to separate the profiles was the level of
player’s professionalism. The research gives information about the current level of the psychological skills and variables affecting them as well as the psychological skill profiles of the top
league basketball players in Finland.
Key words: self-regulation, psychological skills, basketball
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JOHDANTO

”Urheilussa menestymiseen tarvitaan kykyä tehokkaaseen ja tietoiseen mielen ohjaukseen. Ajatukset, tunteet ja kokemukset näkyvät suorituksissa väistämättä. Tekemisen ilo, myönteiset onnistumisen ajatukset ja luottamus omaan tekemiseen näyttäytyvät rentona, pakottomana ja hyvin hallittuna suorituksena. Pelko ja epäluottamus näkyvät vastaavasti varovaisuutena, jäykkyytenä tai yliyrittämisenä.” (Frantsi 2018.)
Urheilun fyysisiä ominaisuuksia ja taitoja on pyritty tutkimaan ja tunnistamaan jo pitkään, sillä
pienetkin erot urheilijoiden suoriutumisessa osoittautuvat usein lopputuloksen kannalta merkitseviksi huippu-urheilussa. Yhä useammin valmentajat ja urheilijat kokevat erojen johtuvan kuitenkin muista kuin urheilijan fyysisistä tekijöistä, minkä vuoksi myös psyykkisten tekijöiden
merkitystä menestymisessä on pikkuhiljaa alettu sisäistämään yhä enemmän. Urheilun psyykkinen puoli on silti selvästi fyysistä puolta vähemmän tutkittua ja urheilijoiden keskuudessa
myös vähemmän harjoiteltua. (Weinberg & Gould 2019.) Urheilupsykologia onkin suhteellisen
nuori, mutta nopeasti kehittyvä tieteenala, jossa tutkitaan urheilijoita ja liikunnan harrastajia
sekä heidän käyttäytymistään liikunnan ja urheilun harjoitus- ja kilpailuympäristöissä. Keskeisimpiä tavoitteita urheilupsykologiassa ovat suorituskyvyn parantaminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. (Gill ym. 2017.)
Johdannon aloittava suora lainaus (Frantsi 2018) havainnollistaa psyykkisen suorituskyvyn yhteyttä urheilussa suoriutumiseen ja siinä usein tavoiteltavaan menestymiseen. Psyykkiset tekijät
peittävät usein alleen myös suorituksen fyysiset ja tekniset osa-alueet (Weinberg & Gould
2019). Urheilusuoritusta edistävien urheilijalle yksilöllisesti optimaalisten tunteiden, ajatusten
ja toiminnan synnyttämiseksi urheilijalta vaaditaan näiden toimintojen itsenäistä säätelyä.
Avaimena itsesäätelyyn toimivat psyykkiset taidot, jotka määritellään urheilijan kyvyksi hyödyntää erilaisia opittuja keinoja psyykkisten ominaisuuksien säätelyssä (Dohme ym. 2016;
Weinberg & Gould 2019). Itsesäätelyn lisäksi psyykkiset taidot mahdollistavat urheilijan onnistuneen mukautumisen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. (Weinberg & Gould 2019).
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Suomen Olympiakomitean koordinoiman huippuvaiheen ohjelman tarkoituksena on parantaa
suomalaista huippu-urheilumenestystä. Yksi ohjelman urheilijoille suunnatuista osa-alueista on
urheilupsykologia, jolla halutaan tukea urheilijoiden kokonaisvaltaista valmentautumista.
Tässä prosessissa yksi keskeinen osa Olympiakomitean mukaan on psyykkisten ominaisuuksien vahvistaminen. Lisäksi tärkeäksi osaksi arkipäivän valmentautumista nimetään urheilijan
toimintaympäristön ilmapiirin kehittäminen sekä urheilijan henkisten ominaisuuksien kehityksen tukeminen. (Olympiakomitea 2021.) Suomalaisten urheilijoiden kokonaisvaltaisen valmentautumisen kehittämiseksi ja urheilumenestyksen saavuttamiseksi tutkimustiedon hankkiminen
aiheesta on hyvin tärkeää.
Tietoa tarvitaan urheilussa myös lajikohtaisesti, sillä urheilulajit ovat fyysisiltä ja psyykkisiltä
vaatimuksiltaan hyvin erilaisia (Birrer & Morgan 2010). Tässä tutkimuksessa psyykkisiä taitoja
tarkastellaan Suomen pääsarjatason koripalloilijoilla eli niin kutsutuilla korisliigapelaajilla.
Kansainvälisen tutkimuksen mukaan psyykkiset vaatimukset koripallossa liittyvät ensisijaisesti
pelin vaihtelevuuteen, pelaajien monenlaisiin mahdollisuuksiin toimia sekä joukkueympäristöön (Glick & Marcotte 1989). Koripalloilijoiden itsesäätelyyn tai psyykkisiin taitoihin keskittyviä tutkimuksia on kuitenkin saatavilla varsin vähän ja Suomessa koripalloilijoiden psyykkisiä taitoja ei tiedettävästi ole tutkittu koskaan aikaisemmin. Niinpä tutkimuksen tavoitteena on
tehdä tietynlainen pelinavaus koripalloilijoiden psykologiaan Suomessa ja muodostaa yleiskuva Suomen pääsarjakoripalloilijoiden psyykkisistä taidoista.
Tutkimuksessa kartoitetaan tämän hetken korisliigapelaajien itsearvioitua psyykkisten taitojen
tasoa ja pyritään selvittämään millä aiheen kirjallisuudesta nousseilla taustatekijöillä on vaikutusta taitojen tasoon. Lisäksi tutkimus pyrkii profiloimaan pelaajia psyykkisten taitojen suhteen.
Tutkimuksessa mitataan yhteensä kahdeksaa psyykkistä taitoa, jotka ovat vastoinkäymisten käsittely, paineensieto, keskittymiskyky, huolettomuus, itseluottamus, valmennettavuus ja sosiaalinen kompetenssi. Koripalloilijoiden taustatekijöistä kartoitetaan puolestaan vastaajien ikää,
sukupuolta, kansalaisuutta, pelipaikkaa, urheilussa menestymistä, ammattilaisuuden tasoa ja
psyykkisten taitojen harjoittelun määrää.
2

2

ITSESÄÄTELY URHEILUSSA

Urheilupsykologian tutkimus keskittyy ensisijaisesti urheilijoiden ja liikunnan harrastajien tunteiden, käyttäytymisen ja kognitiivisen toiminnan tarkasteluun (Gill ym. 2017). Tämän luvun
tarkoituksena on avata näiden tekijöiden itsenäisen säätelyn eli itsesäätelyn käsitettä, liittää se
osaksi urheilun kontekstia sekä tarkastella sen merkitystä erityisesti koripallossa. Itsesäätelyn
ymmärtäminen mahdollistaa laajemman ymmärryksen muodostamisen yleisesti urheilijan ja
urheiluympäristön psykologiasta sekä psyykkisten taitojen roolista tässä kokonaisuudessa.

2.1

Itsesäätelyn määritelmä

Itsesäätelyn (self-refulation) käsite määritellään eri tavoin riippuen näkökulmasta ja teoreettisesta viitekehyksestä. Erilaisten viitekehysten keskeisimmät erot ilmenevät siinä, tarkoitetaanko itsesäätelyllä ensisijaisesti tunteiden säätelyä, käyttäytymisen säätelyä vai kognitiivista
kontrollia sekä siinä, nähdäänkö itsesäätelyn kehityksen kannalta keskeisenä yksilön sisäiset
vai ulkoiset tekijät. Keskeistä onkin aina huomioida se asiayhteys, jossa itsesäätelyn määritelmää käytetään. Useamman teorian yhdistäminen tarjoaa usein kattavamman käsityksen itsesäätelystä kuin mikään teoria yksinään. (Aro 2011.) Tässä tutkimuksessa itsesäätelyllä tarkoitetaankin kokonaisvaltaisesti ihmisen kykyä säädellä emootioitaan, käyttäytymistään ja kognitiivista toimintaansa, jotka syntyvät geneettisen perimän ja ympäristön vuorovaikutuksessa.
Emootioiden ja niihin liittyvän käyttäytymisen säätely tarkoittaa kykyä ymmärtää ja hyväksyä
omia tunnekokemuksia sekä kykyä säädellä tunteiden ilmaisua ja niihin liittyviä toimintoja niin,
että toiminta muodostuu tavoitteiden mukaiseksi. Käyttäytymisen säätelyyn liittyy paitsi kyky
toimia tilanteiden tai tavoitteiden vaatimalla tavalla, myös kyky estää ensisijaisia toimintayllykkeitä muuttumasta toiminnaksi silloin, kun se ei ole suotavaa tai toivottua. Haasteita tunteiden
ja käyttäytymisen säätelylle tuovat erityisesti hankalasti hallittavat ja voimakkaat tunteet, kuten
viha, pettymys ja suru. Onnistumisen tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn avulla käyttäytyminen ei haastavista tunnekokemuksista huolimatta muodostu kuitenkaan itseä tai muita kohtaan
vahingolliseksi. Kognitiivisen toiminnan säätely tarkoittaa kykyä jäsentää tietoa, suunnitella ja
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arvioida toimintaa, kehittää erilaisia strategioita sekä tietoisesti säädellä tarkkaavaisuutta ja
muistia. (Aro 2011.) Juuri tietoisuutensa johdosta ihminen pystyy havaitsemaan, tarkastelemaan kriittisesti ja ohjaamaan ajatuksiaan (Moran 2012; Frantsi 2018).
Emootioiden, käyttäytymisen ja kognitiivisen toiminnan säätely eivät ole toisistaan riippumattomia prosesseja vaikka ne erillisinä itsesäätelyn ulottuvuuksina nähdäänkin. Emootiot ohjaavat
ihmisen käyttäytymistä ja luovat henkilökohtaisia merkityksiä niin sisäisille kuin ulkoisille tapahtumille ja tilanteille (Greenberg & Paivio 1997). Ne myös määrittävät pitkälle sitä, mihin
ihmisen tarkkaavaisuus ja toimintayllykkeet suuntautuvat (Siegel 1999). Kognitiivisen toiminnan sisältämät ajatukset tuottavat tunteita yhtä vahvasti kuin ulkoa tulevat ärsykkeet, sillä ihmisen hermosto ei pysty erottamaan ”todellista” tapahtumaa ja konkreettisin ajatuksin eli mielikuvin luotua tilannetta. Tunteita pystyy siis ohjaamaan ajattelun avulla esimerkiksi muuttamalla asioihin tai tilanteisiin liittyviä merkityksiä. (Frantsi 2018.) Lopulta voidaan todeta myös
kaiken käyttäytymisen ja toiminnan synnyttävän ihmisessä joitakin ajatuksia ja tunteita. Keskeistä itsesäätelyn ymmärtämisessä on hahmottaa emootioiden, käyttäytymisen ja kognitiivisen
toiminnan yhteydet ja vaikutukset toisiinsa. (Aro 2011.)
Urheilun kontekstissa itsesäätelyllä tarkoitetaan urheilusuoritukseen vaikuttavien tunteiden,
ajatusten ja toiminnan säätelyä. Tavoitteena on urheilusuorituksen kannalta optimaalisten tunteiden, ajatusten ja toiminnan synnyttäminen. Urheiluympäristö kuitenkin haastaa itsesäätelyä
sen kilpailuhenkisen luonteen vuoksi. Kilpailun voidaan nähdä muodostuvan urheilussa nelivaiheisen prosessin kautta. (Weinberg & Gould 2019.) Tämä prosessimalli mukailee vahvasti
Lazaruksen (1993) teoriaa stressistä ja sen synnystä, minkä vuoksi urheilullinen kilpailutilanne
voidaan tulkita yhdenlaiseksi stressitilanteeksi. Stressitilanne synnyttää ihmisessä yksilöllisesti
ja tilannekohtaisesti erilaisia ajatuksia ja tunteita, joihin reagoiminen ja vastaaminen vaikuttavat
tilanteesta koituviin seurauksiin eli urheilussa urheilusuoritukseen (Lazarus 1993).
Prosessimallin mukaan kilpailutilanne syntyy objektiivisesta kilpailutilanteesta, joka muotoutuu usein kilpailun määritelmän mukaisen sosiaalisen vertailun myötä. Urheilussa kilpailutilanteen voi luoda toisen ihmisen sijaan myös urheilijan aikaisempi tai tavoittelema suoritus, johon
käsillä olevaa suoritusta verrataan. (Weinberg & Gould 2019). Objektiivisesti kilpailutilanteet
4

ovat kaikille kilpailijoille samoja (Hanin & Hanina 2018). Urheilijat kuitenkin eroavat objektiivisen kilpailutilanteen subjektiivisessa kokemisessa eli siinä, miten he hahmottavat ja arvioivat kilpailutilanteen (Weinberg & Gould 2019). Yksinkertaisuudessaan urheilija voi mieltää
tilanteen uhaksi, mahdollisuudeksi tai haasteeksi. Tilanteen mieltämiseen vaikuttavat urheilijan
persoonallisuuteen ja psyykkisiin taitoihin liittyvät sekä tilannesidonnaiset tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi urheilijan piirreahdistuneisuus, itseluottamus, vastustajan taso, yleisö
ja se, onko kyse harjoitustilanteesta vai virallisesta kilpailusta. Subjektiivinen kilpailutilanne
vaikuttaa keskeisesti siihen, mitä ajatuksia, tunteita ja fysiologisia vasteita urheilijalle tilanteesta herää. Vasteita voivat olla esimerkiksi positiiviset tai negatiiviset ajatukset, iloon tai ahdistukseen liittyvät tunteet ja lihasten rentous tai jännittyneisyys. Erilaisten vasteiden seurauksena urheilijan suoritus muodostuu yksilöllisesti tietynlaiseksi. Ääriesimerkkeinä voidaan puhua

urheilijan

huippusuorituksesta

flow-tilana

tai

heikentyneestä

suoriutumises-

ta ”jäätymisenä” (choking). (Weinberg & Gould 2019.)
Itsesäätelyn merkitys korostuu kilpailuprosessissa subjektiivisessa kilpailutilanteessa ja sen aiheuttamissa vasteissa. Itsesäätelyn yhteys prosessin kahteen vaiheeseen liittää itsesäätelyn
myös osaksi kilpailutilanteissa ja urheilussa suoriutumista. (Weinberg & Gould 2019.) Itsesäätely ilmenee urheilussa varsinaisen suoritustason lisäksi konkreettisesti monella tapaa. Esimerkiksi liian vähäinen tunteiden säätely liittyy usein aggressiiviseen, estottomaan tai äkkipikaiseen käyttäytymiseen, joka johtaa urheilussa helposti sääntörikkomuksiin, kilpakumppaneiden
tahalliseen tai tahattomaan vahingoittamiseen tai muuhun epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen. Tunteiden ylisäätely näkyy puolestaan urheilijan estoisuudessa ja tunteiden sanallisen kuvaamisen ja jäsentämisen vaikeutena. Tämä heikentää helposti esimerkiksi esteettisten lajien
arvostelun kohteena olevaa ilmaisua tai taiteellisuutta ja vaikeuttaa urheilijan julkisuudessa
esiintymistä. (Kokkonen 2018.) Tunteet ja niiden säätelyn taitavuus heijastuvat vahvasti myös
vuorovaikutustilanteisiin ja siten vaikuttavat sosiaalisten suhteiden syntymiseen ja ylläpitämiseen. (Aro 2011).
Avaimena urheilijan itsesäätelyyn ovat urheilijan psyykkiset taidot. Psyykkisten taitojen avulla
urheilijalla on mahdollisuus säädellä itsenäisesti sisäistä toimintaansa toivotulla tavalla ja mukautua onnistuneesti ympäristössä esiintyviin muutoksiin. (Weinberg & Gould 2019.) Psyyk5

kisten taitojen harjoittelun avulla urheilijalla on mahdollisuus kehittyä itsesäätelyssä ja tätä
kautta urheilussa suoriutumisessa. Eri urheilulajeissa korostuvat erilaiset fyysiset, psyykkiset ja
sosiaaliset vaatimukset, mikä näkyy myös erilaisina lajikohtaisina vaatimuksina itsesäätelyn ja
psyykkisten taitojen suhteen (Birrer & Morgan 2010).

2.2

Itsesäätelyn vaatimukset koripallossa

Koripallo on kentällä pelattava joukkueurheilulaji, joka sisältää toistuvia siirtymiä hyökkäyksen ja puolustuksen välillä sekä jatkuvia liikesuunnan muutoksia. Koripallo-ottelun aikana korkeaintensiteettiset aktiiviset vaiheet vuorottelevat matalan ja kohtalaisen intensiteetin vaiheiden
kanssa, minkä lisäksi aktiiviset vaiheet eroavat myös liikkumistavoiltaan (juokseminen, hyppääminen, jalkatyö), matkaltaan, kestoltaan ja määrältään. (McInnes ym. 1995; Stojanovic ym.
2010). Koripalloilijan suorituskyky perustuu liikkumiselle, fyysisille ja psyykkisille ominaisuuksille sekä lajin teknisille taidoille (Krause & Pim 2002). Alan kirjallisuus on painottunut
liikkumiseen liittyvien ja etenkin koripallon fyysisiin vaatimuksiin, kuten ketteryyteen, nopeuteen, anaerobiseen tehoon, anaerobiseen ja aerobiseen kapasiteettiin ja voimaan liittyvien tutkimusten esittelyyn. Lisäksi lajin taidollisia vaatimuksia on tutkittu erityisesti heittämisen, pallonhallinnan ja syöttämisen osalta. Koripallon teknisten vaatimusten nähdään olevan korkeat,
sillä laji sisältää suhteellisen paljon sääntöjä liikkumiseen ja pallon kuljettamiseen liittyen, mikä
nostaa pelaajan lajitaitojen vaatimuksia (Forssell 2016).
Glickin ja Marcotten (1989) mukaan koripallon psyykkiset vaatimukset liittyvät erityisesti pelin
vaihtelevuuteen ja pelaajien monenlaisiin mahdollisuuksiin toimia. Pelaajan tulee kyetä sisäistämään ja toteuttamaan monimutkaisia peliliikkeitä ja niiden muunnelmia samalla ennakoiden
omien ja vastustajan pelaajien reaktiota liikkeisiin. Koripallo sisältää jatkuvia kognitiivisia valintatilanteita ja spontaania päätöksentekoa liittyen esimerkiksi hyökkäyskuvioihin, puolustuksen lukutilanteisiin, levypallotilanteissa sijoittumiseen ja vastustajan rikkomiseen. (Glick &
Marcotte 1989.) Lisäksi pelitilanteista erityisesti vapaaheitto, vaihtopenkiltä kentälle tuleminen
ja erilaisten lajinomaisten haasteiden käsittely mainitaan kirjallisuudessa keskeisinä
lajinomaisina elementteinä koripallon psyykkisille taidoille. Vapaaheittoa pidetään yhtenä
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kilpailutilanteeseen on haastavaa. Tämän katsotaan johtuvan psyykkisesti pääosin pelaajan
vireystilan sopimattomuudesta tai keskittymiskyvyn heikentymisestä tilanteessa. Psyykkisiä
keinoja vireystilan tai keskittymiskyvyn parantamiseksi on mainittu kirjallisuudessa monia,
mutta yleisimpänä lajinomaisena keinona pidetään suoritusta edeltävien rutiinien luomista.
Keskittymiskyvyn osa-alueista erityisesti tarkkaavaisuuden suuntaamista uudelleen tarvitaan
myös silloin, kun pelaaja siirtyy vaihdosta peliin. Vaihdossa olo on voinut tilanteesta riippuen
haastaa myös pelaajan itseluottamusta. (Carr 2003.)
Keskeisenä psyykkisenä vaatimuksena koripallossa on yksittäisten pelaajien psykologiaan liittyvien asioiden lisäksi joukkueen jäsenten väliseen eli interpersoonalliseen psykologiaan liittyvien tekijöiden huomioiminen. (Glick & Marcotte 1989.) Etenkin mitä korkeammasta sarjatasosta on kyse, sitä enemmän laji vaatii pelaajalta kykyä toimia myös osana joukkuetta (Forssell
2016). Joukkueiden tai ryhmien suoriutumiseen urheilussa vaikuttavat keskeisesti joukkueen
yhteispeli ja ryhmädynamiikka. Mitä enemmän urheilulajin luonne vaatii joukkueelta yhteistyötä ja vuorovaikutusta, sitä enemmän joukkueen suorituksessa korostuvat joukkueprosessit ja
sitä vähemmän merkitystä on yksittäisten pelaajien henkilökohtaisella osaamisella. Ammattilaistason tenniksen nelinpeliä, koripalloa, jalkapalloa ja baseballia vertailtaessa yhteys joukkueen tehokkuuden ja yksittäisten pelaajien onnistumisten välillä oli olemassa jokaisessa lajissa.
Vahvin yhteys muuttujien välillä oli baseballissa, jossa joukkueen sisäinen vuorovaikutus oli
vähäisintä. Sen sijaan yhteys oli heikoin koripallossa, jossa vuorovaikutus oli näistä neljästä
urheilulajeista monimutkaisinta. (Jones 1974.) Vuorovaikutustaidot perustuvat tunteiden säätelylle (Rose-Krasnor & Denham 2007), mikä liittää koripalloilijan tunteiden säätelyn merkittäväksi osaksi koko joukkueen suoriutumista.
Uphill ym. (2014) tarkastelivat tutkimuksessaan, mitkä tunteet johtivat yksittäisen pelaajan onnistuneeseen tai epäonnistuneeseen peliin osallistumiseen koripallo-ottelun aikana. Onnistunut
peliin osallistuminen määritettiin onnistuneiden syöttöjen, pelitilanneheittojen, vapaaheittojen,
hyökkäys- ja puolustuslevypallojen, riistojen ja koriin johtavien syöttöjen keskiarvojen summan avulla. Epäonnistunutta osallistumista kuvasi puolestaan epäonnistuneiden syöttöjen, pelitilanneheittojen, vapaaheittojen, menetyksien ja virheiden keskiarvojen summa. Pelaajat ra7

portoivat kokeneensa otteluiden aikana viittä eri tunnetta, jotka olivat suuttumus, ahdistus, häpeä, innostus ja ilo. Tulosten mukaan tunteista ilo oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä
onnistuneeseen osallistumiseen, kun taas suuttumus ja häpeä ennakoivat tilastollisesti merkitsevästi epäonnistuneen osallistumisen osatekijöitä. Tunteiden ja osallistumisen välisessä yhteydessä oli tutkimuksessa jonkin verran hajontaa, mikä saattaa tutkijoiden mukaan kuvata yksilöllisiä eroja suorituksen kannalta optimaalisissa tunteissa. Keskeisin tutkimustulos oli kuitenkin se, että tunteilla on vaikutusta koripallossa suoriutumiseen. (Uphill ym. 2014.)
Samaisessa tutkimuksessa vain 9 % siitä ajasta, jonka pelaajat viettivät kentällä, koettiin tunnepitoiseksi. Osio on suhteellisen pieni huomioon ottaen sen, kuinka paljon potentiaalisia tunteita
herättäviä tilanteita koripallo-ottelun aikana voi tapahtua. (Uphill ym. 2014.) Toisaalta tulos
kuvaa hyvin myös sitä, kuinka paljon keskittymistä suoriutuminen koripallossa vaatii. Yleisesti
ottaen onnistuneeseen urheilusuoritukseen liittyy tarkkaavaisuuden suuntaaminen tunteiden sijaan suorituksen kannalta oleellisiin asioihin (Weinberg & Gould 2019). Valikoivan tarkkaavaisuuden lisäksi koripallo vaatii keskittymiskyvyltä tarkkaavaisuuden joustavaa muuttamista
ja kykyä tiedostaa, mitä ympärillä tapahtuu (Stella ym. 2013). Tietoisuus ympäristöstä auttaa
urheilijoita arvioimaan pelitilanteita ja vastustajan liikkeitä niin, että he pystyvät tekemään tilanteeseen sopivia valintoja ja päätöksiä usein lyhyessäkin ajassa ja paineen alla (Weinberg &
Gould 2019). Päätöksentekokyky heijastuu pelaajan pelinlukuun ja näin ollen myös kentällä
suoriutumiseen. Päätöksentekokykyyn koripallossa on todettu vaikuttavan myös pelaajan tilannejännityksen määrä, koripallotietämys sekä oppiminen erityisesti asioiden hahmottamisen ja
muistamisen osalta (Stella ym. 2013).
Yleisesti voidaan todeta koripalloilijan tarvitsevan itsesäätelyä siinä missä muutkin urheilijat,
suoriutuakseen kilpailutilanteen luomassa suoritusympäristössä mahdollisimman hyvin. Lajinomaisia elementtejä itsesäätelyyn vaikuttaisivat luovan koripallossa pelin vaihtelevuus, erilaiset nopeat valinta- ja päätöksentekotilanteet sekä joukkueympäristö. Näin ollen keskeisiä asioita koripalloilijan itsesäätelyssä ovat muun muassa itseluottamus ja tavoiteorientaatio (Carr
2003), suorituksen kannalta optimaalisten tunteiden aikaansaaminen (Uphill ym. 2014), keskittymiskyky (Stella ym. 2013) sekä vuorovaikutustaidot (Jones 1974).
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3

PSYYKKISET TAIDOT URHEILUSSA

Psyykkiset taidot määritellään urheilijan kyvyksi hyödyntää erilaisia opittuja keinoja psyykkisten ominaisuuksien säätelyssä (Dohme ym. 2016). Alan tutkimuskirjallisuudessa käsitteet, kuten taidot, keinot ja ominaisuudet sekoittuvat kuitenkin usein keskenään, minkä vuoksi psyykkisiksi taidoiksi nimetään melko vaihtelevasti erilaisia termejä. Esimerkiksi Crespo ym. (2006)
nimeävät psyykkisiksi taidoiksi motivaation, tunteiden säätelyn, ajattelun ohjauksen tai itseluottamuksen, keskittymisen, sosiaalisten suhteiden hallinnan ja tietoisuustaidot kun taas Weinberg ja Gould (2019) näkevät psyykkisinä taitoina vireystilan säätelyn, mielikuvakyvyn, itseluottamuksen, tavoitteenasettelun ja keskittymiskyvyn.
Tässä tutkimuksessa psyykkiset ominaisuudet nähdään urheilijan persoonallisuuteen kytkeytyviksi ja melko pysyviksi taipumuksiksi, jotka vaikuttavat urheilijan ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaan (Dohme ym. 2016). Tällainen ominaisuus on esimerkiksi urheilijan piirreahdistuneisuus (katso 3.4 tunteiden säätely). Ominaisuuksien ei tarvitse kuitenkaan hallita urheilijan toimintaa ja suoriutumista, sillä itsesäätelyn avulla urheilijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin
ajatuksiin, tunteisiin ja toimintaansa. Avaimena itsesäätelyyn toimivat psyykkiset taidot, joille
on ominaista niiden hyvä harjoitettavuus. Esimerkiksi vireystilan säätelykykyä voidaan kehittää
erilaisten rentoutumis- ja energisoitumisharjoitusten avulla. Harjoituksissa hyödynnetään monenlaisia keinoja, jotka perustuvat usein klassiseen psykologiaan mutta ovat ajan saatossa
muokkautuneet urheilupsykologiaan sopiviksi. Paljon käytettyjä keinoja tai tekniikoita psyykkisten taitojen harjoittamiseen ovat esimerkiksi edellä mainittuihin rentoutus- ja energisoitumisharjoituksiin liittyvät tekniikat, itsepuhelu ja mielikuvien käyttö. (Weinberg & Gould 2019.)
Samoja taitoja voidaan harjoittaa useiden eri tekniikoiden avulla ja toisaalta samojen tekniikoiden vaikutus voi ulottua useampaan kuin vain yhteen psyykkiseen taitoon (Crespo ym. 2006).
Psyykkisten taitojen moninaisuus kirjallisuudessa saattaa selittyä osin myös sillä, että eri urheilulajeissa tarvitaan erilaisia psyykkisiä taitoja. Urheilulajin luonne, esimerkiksi se onko kyseessä yksilö- vai joukkueurheilulaji, vaikuttaa keskeisesti siihen, millaisia psyykkisiä taitoja
huippusuoritukseen vaaditaan (Mahoney ym. 1987). Itseluottamus, motivaatio ja keskittymis9

kyky nimetään kuitenkin kirjallisuudessa johdonmukaisesti sellaisiksi psyykkisiksi taidoiksi,
joita tarvitaan urheilussa suoriutumiseen urheilulajista riippumatta. Näiden lisäksi vireystilan
säätelykyky nähdään usein urheilijalle tärkeäksi psyykkiseksi taidoksi. (Weinberg & Gould
2019.) Mikäli vireystilan säätelyä ei ole mainittu kirjallisuudessa psyykkiseksi taidoksi, on sen
tilalla usein rentoutuminen, paineensieto, stressinhallinta tai tunteiden säätely. Edellä mainituista taidoista tunteiden säätely toimii laajimpana, kaikki muut taidot sisältävänä yläkäsitteenä.
Osassa tutkimuksista psyykkisenä taitona pidetään myös mielikuvakykyä tai mentaalista valmistautumista (Weinberg & Gould 2019).
Edellä mainitut taidot liittyvät vahvasti urheilijaan itseensä ja hänen omaan suoriutumiseensa.
Nykyurheilu ja etenkin menestyminen huippu-urheilussa sisältävät paljon asioita, joita yksilö
ei voi yksin osata tai hallita (Honkanen 2018). Urheilulajista riippuen joukkueen tai tiimin jäseniltä vaaditaan jossakin määrin vuorovaikuttamista, joukkueen yhteisten tavoitteiden eteen
työskentelyä, erilaisiin sosiaalisen ympäristön vaatimuksiin mukautumista ja joukkueen eri jäsenten yksilöllisten tarpeiden tasapainottamista. (Carron ym. 2007.) Etenkin joukkueurheilussa
urheilijaan itseensä liittyvien eli niin kutsuttujen intrapsyykkisten taitojen lisäksi suorituksen
kannalta keskeisiä taitoja ovatkin urheilijan interpsyykkiset taidot (Weinberg & Gould 2019).
Interpsyykkisillä taidoilla tarkoitetaan niitä itsesäätelyn taitoja, joita hyödynnetään ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset vuorovaikutustaidot, jotka pohjautuvat tunteiden säätelyn taitoihin (Rose-Krasnor & Denham 2009; Boyatzis & Goleman 2007).
Seuraavissa alaluvuissa perehdytään tarkemmin yksittäisiin psyykkisiin taitoihin ja niihin liittyviin osa-alueisiin ja käsitteisiin.

3.1

Itseluottamus

Itseluottamuksella (self-confidence) tarkoitetaan urheilijan uskoa siihen, että hän pystyy onnistuneesti suoriutumaan toivomallaan tavalla. Tämä varmuuden kokemus voidaan määritellä hyvinkin pysyväksi ja vakaaksi persoonallisuuden piirteisiin kytkeytyväksi ominaisuudeksi tai
muuttuvaksi ja kehitettäväksi psyykkiseksi taidoksi. Nykytietämys kallistuu itseluottamuksen
määrittelemiseen jälkimmäisellä tavalla, sillä tutkimuksien avulla on löydetty monia osateki10

jöitä, joiden avulla on voitu vaikuttaa itseluottamukseen. Erityisesti urheilijan ajattelumallit
ovat yhteydessä itseluottamukseen, positiivisen ajattelun ja optimismin toimiessa hyvän itseluottamuksen perustana. (Weinberg & Gould 2019.) Optimististen ajattelun selitysmallien kehittäminen ja urheilijan itsetuntemuksen lisääminen ovat usein avainasemassa urheilijan itseluottamuksen parantamisessa. (Zinsser ym. 2006.)
Itsesäätelymallin mukaan urheilijan ajatukset ja oletukset johtavat tunteisiin ja tunteet puolestaan vaikuttavat käyttäytymiseen, mikä selittää myös itseluottamuksen yhteyden urheilussa
suoriutumiseen. Itseluottamus on varsin moniulotteinen ja ilmenee urheilussa paitsi urheilijan
luottamuksena omiin fyysisiin, psykologisiin ja kognitiivisiin taitoihin, myös omaan fyysiseen
kuntoon ja kuntotasoon sekä oppimispotentiaaliin ja kehittymiskykyyn. Itseluottamuksen kokonaisvaltaisuutta kuvaa hyvin myös sen vaikutus muihin psyykkisiin taitoihin. Itseluottamus
saa urheilijassa aikaan positiivisia tunteita ja helpottaa keskittymistä ja vastoinkäymisten käsittelyä. Se myös pistää urheilijan asettamaan itselleen tarpeeksi haastavia tavoitteita ja aktiivisesti
tavoittelemaan niitä. (Weinberg & Gould 2019.)
Suorituksen kannalta on tärkeää saavuttaa optimaalinen taso itseluottamuksessa, sillä liian vähäinen tai liian korkea itseluottamus heikentää suoritusta. Tämä optimaalinen taso on jokaisella
urheilijalla yksilöllinen, mutta kuvaa sitä itseluottamuksen määrää, jossa urheilija luottaa omiin
mahdollisuuksiinsa tavoitteidensa saavuttamisessa niin paljon, että tekee kaikkensa tavoitteidensa vuoksi. Liian korkea itseluottamus saa urheilijan uskomaan kykyihinsä valheellisen
paljon ja vähentämään tavoitteiden eteen tehtyä työtä. Liian korkeaa itseluottamusta yleisempi
haaste urheilijoiden keskuudessa on kuitenkin itseluottamuksen puute, jota alleviivaavat omiin
kykyihin liittyvät epäilykset. (Weinberg & Gould 2019.)
Itseluottamukseen vaikuttaa keskeisesti urheilijan oma tulkinta kykyjensä riittävyydestä. Voimakkaimmin urheilijan tulkinta rakentuu hänen saavutustensa, kuten taidoissa kehittymisen tai
voittamisen kautta. Tulkinta ei kuitenkaan aina pohjaudu realistiseen arvioon suoritusmahdollisuuksista vaan se muotoutuu myös sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kokemusten kautta.
Urheilijan ajatuksiin kyvyistään vaikuttaa yleinen sosiokulttuurillinen ilmapiiri, kuten yhteiskunnassa vallitsevat oletukset urheilijan edustamasta urheilulajista. Jotkin urheilulajit mielle11

tään esimerkiksi vain toiselle sukupuolelle tai tietyn ikäisille soveltuviksi. Myös sillä organisaatiolla tai yhteisöllä, jonka kanssa urheilija työskentelee, on vaikutusta urheilijan itseluottamukseen. Muun muassa valmennuskulttuuri, sosiaalinen tuki ja harjoittelun laatu on todettu
tärkeiksi osatekijöiksi urheilijan omien odotusten ja itseluottamuksen rakentumisessa. Lisäksi
urheilijan itsesäätelyyn liittyvistä asioista fyysinen ja mentaalinen valmistautuminen sekä fyysinen kokemus itsestä vaikuttavat urheilijan tulkintaan kykyjensä riittävyydestä ja näin ollen
myös itseluottamukseen. (Weinberg & Gould 2019.)

3.2

Motivaatio

Motivaatio (motivation) näkyy yksilön käyttäytymisessä kahdella tapaa. Motivaatio suuntaa
käyttäytymistä, selittäen esimerkiksi sen miksi urheilija hakeutuu tietynlaisiin tilanteisiin tai on
kiinnostunut niistä. Motivaatio vaikuttaa myös käyttäytymisen voimakkuuteen eli esimerkiksi
siihen kuinka kovasti urheilija työskentelee tai yrittää tietyissä tilanteissa. (Sage 1977, Weinberg & Gould 2019.) Motivaation rakentuminen nähdään sosiaaliskognitiivisena prosessina,
jossa keskeiseksi muodostuu kognitiivisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutus.
Parantamalla urheilijan kognitiivisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön yhteensopivuutta
voidaan vaikuttaa myös motivaatioon. Tavoitteena motivaation kehittämisessä on saavuttaa
puhtaasti autonominen eli niin kutsuttu sisäinen motivaatio. (Weinberg & Gould 2019.)
Sisäinen motivaatio tarkoittaa toimintaan osallistumista ensisijaisesti toiminnan itsensä vuoksi,
jolloin toimintaan osallistumista eivät ohjaa mitkään ulkoiset tekijät vaan toiminnasta saatu ilo
ja myönteiset tunnekokemukset. Sisäisen motivaation on katsottu olevan urheiluun osallistumisen ja urheilussa suoriutumisen kannalta suotuisin motivaation muoto, sillä se on yhteydessä
parempaan toimintaan sitoutumiseen ja harjoitteluun. Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan silloin, kun toimintaan osallistutaan ulkoisten tekijöiden, kuten palkkioiden tai rangaistuksen pelon vuoksi. Lyhyellä aikavälillä ulkoiset motiivit voivat olla toimivia, mutta urheilun pitkäjänteisen luonteen vuoksi sisäinen motivaatio nähdään ulkoista motivaatiota paremmaksi. Motivaation täydellinen puuttuminen eli amotivaatio on yhteydessä toiminnan lopettamiseen. (Deci
& Ryan 2000.)
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Itsemääräämisteorian mukaan urheilija, joka on sisäisesti motivoitunut, kokee oman itsemääräämisensä eli autonomiansa korkeaksi. Decin ja Ryanin (2000) kehittämä teoria on yksi johtavista motivaatioteorioista liikunnan ja urheilun alalla ja sen ytimessä ovat koettu autonomia,
koettu pätevyys sekä koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Nämä voidaan nähdä ihmisen psykologisina perustarpeina, jotka tyydyttyessään synnyttävät sisäisen motivaation. Koetulla autonomialla viitataan urheilijan kokemukseen siitä, kuinka paljon hänellä on vaikutusmahdollisuuksia urheilutoimintaansa liittyvissä asioissa. Pitkäaikaisesti ylhäältä alaspäin toteutettava
päätöksenteko ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet heikentävät urheilijan motivaatiota. Sosiaalisella yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan urheilijan sidettä yhteisöön jossa urheilutoiminta tapahtuu, kuten joukkueeseen tai tiimiin. Koettu pätevyys heijastaa urheilijan kokemusta omista
kyvyistään ja niiden riittävyydestä hänen toimiessaan erilaisten harjoitusten ja haasteiden parissa. (Deci & Ryan 1985, Weinberg & Gould 2019.)
Urheilijat kokevat pätevyyden yksilöllisesti eri tavoin, riippuen esimerkiksi tavoiteorientaatiosta, joka määrää miten menestys koetaan ja osaaminen arvioidaan. Kun tavoiteorientaatio on
tehtäväsuuntautunut, koettu pätevyys on seurausta omasta kehittymisestä ja yrittämisestä. Tällöin menestymisen tunteen kannalta tärkeintä on suoritustason kohottaminen tai saaminen tavoitellulle tasolle. Minäsuuntautuneessa tavoiteorientaatiossa pätevyyden määrittää kilpailullinen tulos, jolloin pätevyyden kokeminen määräytyy peilaamalla itseä suhteessa muihin. Menestymisen tunteen saa tällöin aikaan muita parempi suoriutuminen ja voittaminen. (Nicholls
1989.) Tavoiteorientaatio ei vaikuta urheilussa vain lopputulemaan, vaan heijastuu monella tapaa urheilijan käyttäytymiseen, ajatuksiin ja tunteisiin. Se näkyy esimerkiksi toimintaan liittyvissä valintatilanteissa (minkä tasoisia haasteita valitsee), tavoitteiden eteen työskentelyssä
(kuinka usein ja kuinka kovasti harjoittelee) ja sinnikkyydessä vaikeina hetkinä. (Weinberg &
Gould 2019.)
Motivaatio syntyy kognitiivisten tekijöiden ja sosiaalisen ympäristön yhteisvaikutuksessa
(Weinberg & Gould 2019). Motivaation kannalta paras tulos saavutetaan silloin kun sosiaalinen ympäristö vastaa urheilijan tavoiteorientaatiota, eli esimerkiksi silloin kun urheilija on tehtäväsuuntautunut ja myös toimintaympäristö on tehtäväsuuntautunut. Yleisesti ottaen mi13

näsuuntautuneisuuden on kuitenkin todettu parantavan motivaatiota vain silloin, kun urheilijan
kokema pätevyys on korkealla tasolla. Sen sijaan tehtäväsuuntautuneisuus on yleisesti yhteydessä sisäiseen motivaatioon ja muihin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviin tekijöihin.
(Roberts 2001.) Tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus eivät ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia ja
urheilijan motivaation kannalta hyödyllisintä onkin, että molemmat tavoiteorientaatiot ovat
vahvoja. Voimakas tehtäväsuuntautuneisuus motivoi harjoittelemaan ja parantamaan suoritusta, kun taas vahva minäsuuntautuneisuus auttaa löytämään optimaalisen vireystilan kilpailusuoritukseen. (Liukkonen & Jaakkola 2018.)
Urheilijan valmentajalla on mahdollisuudet vaikuttaa urheilijan motivaatioon sosiaalisen ympäristön eli valmennustilanteiden sosiaalisen ilmapiirin kautta. Keskeisin sosiaaliseen ilmapiiriin ja motivaatioon vaikuttava tekijä valmennustilanteissa on valmentajan urheilijalle antama
palaute, jota annetaan paljon etenkin niissä urheilulajeissa, joissa oppimisprosessin keskiössä
on taidon oppiminen. Urheilijan motivoinnin lisäksi palautteenannon päätehtävänä on suorituksen ohjaaminen. (Liukkonen & Jaakkola 2018.) Urheilijan osalta keskeiseksi käsitteeksi nousee
valmennettavuus (coachability), joka niin ikään nähdään työskentelyn voimakkuuteen ja motivaatioon liittyvänä, spesifisempänä psyykkisenä taitona. Yleisesti ottaen valmennettavuudella
kuvataan urheilijan avoimuutta ja herkkyyttä vastaanottaa palautetta ja kritiikkiä sekä hyödyntää näitä omassa kehittymisessään. Käsite on kuitenkin monitahoinen ja sisältää edellä mainittujen lisäksi muitakin elementtejä, kuten valmentajan kunnioittamisen, avoimuuden oppimiselle ja muutokselle, kritiikin käsittelemisen ja joustavan tiimityöskentelyn. (Giacobbi 2000.)
Yhtenä tehokkaimmista motivointikeinoista urheilussa pidetään tavoitteenasettelua, jolla on
niin ikään tärkeä rooli käyttäytymisen suuntaamisessa ja urheilusuorituksen parantamisessa.
Tavoitteita nähdään olevan urheilussa kolmenlaisia. Tulostavoitteet kuvaavat kilpailullista tulosta, kuten sijoitusta tai voittoa, kun taas suoritustavoitteet keskittyvät suorituksen tason, kuten
vapaaheittoprosentin, määrittelemiseen. Prosessitavoitteiden avulla pyritään varmistamaan
suorituksen laatu. Kaikilla tavoitteilla on oma roolinsa urheilusuorituksen parantamisessa,
mutta keskeistä motivaation kannalta on välttää liikaa keskittymistä tulostavoitteisiin ja tunnistaa, milloin keskittyä mihinkin tavoitteeseen. Lisäksi tavoitteita asetettaessa on kiinnitettävä
huomiota niiden ajallisuuteen (pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet), täsmällisyyteen ja mitat14

tavuuteen sekä haastavuuteen. Urheilijan tulisi itse saada päättää tavoitteistaan, jotta hän myös
täysin sitoutuisi niihin. (Weinberg & Gould 2019.) Toimintaan sitouttamisen ja motivoimisen
lisäksi tavoitteet suuntaavat urheilijan keskittymistä suorituksen kannalta keskeisiin asioihin ja
rohkaisevat urheilijaa kokeilemaan erilaisia strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi (Locke &
Latham 1985). Tavoitteenasettelu toimii tekniikkana motivaation lisäksi myös monen muun
psyykkisen taidon kehittämisessä, kuten itseluottamuksessa ja tunteiden säätelyssä (Weinberg
& Gould 2019).

3.3

Keskittymiskyky

Urheilusuorituksessa keskittyminen (concentration) on urheilijan tarkoituksellista kykyä paneutua mentaalisesti siihen, mikä on tärkeintä juuri sillä hetkellä (Moran 2003). Urheilusuorituksen onnistumisen kannalta urheilijan on tärkeää suunnata keskittymisensä suorituksen kannalta oleellisiin asioihin ja ohittaa epäoleelliset asiat. Keskittymistä häiritsevät tekijät voivat
olla urheilijan sisäisiä, kuten häiritsevät ajatukset ja tunteet ja riittämätön motivaatio tai ulkoisia
ympäristön ärsykkeitä (esimerkiksi häiritsevät äänet), jotka vievät urheilijan huomion pois suorituksen kannalta oleellisista asioista. (Weinberg & Gould 2019.)
Keskittymiskyvyn voidaan nähdä koostuva urheilussa neljästä osa-alueesta. Yksi osa-alueista
on ympäristön kannalta oleellisten asioiden huomioiminen eli niin kutsuttu valikoiva tarkkaavaisuus (selective attention). Valikoivalla tarkkaavaisuudella tarkoitetaan prosessia, jossa urheilija valikoi vain osan suuresta aistiärsykejoukosta tarkempaan käsittelyyn jättäen ison osan
informaatiosta taka-alalle tai kokonaan käsittelemättä. Tämä valikointi voi tapahtua joko tietoisesti, jolloin valikointi vaatii ponnisteluja ja aikaa, tai automaattisesti, jolloin valikointi on tehokasta, vaivatonta ja nopeaa. Urheilulajiin liittyvä taitoharjoittelu auttaa valikoivan tarkkaavaisuuden rakentumisessa, sillä taitojen harjoittelu automatisaation tasolle vähentää tarkkaavaisuuden tarvetta taidon suorittamiseen. Esimerkiksi koripallon pomputtaminen vaatii aloittelijalta jatkuvaa tarkkaavaisuuden kiinnittämistä palloon, kun taas taitavat pallonkäsittelijät pystyvät palloa pomputtaessaan kiinnittämään huomionsa pelikentän pelaajiin ja pelitapahtumiin.
Tutkimusten mukaan urheilusuorituksen aikana kannattaa keskittyä nykyhetkeen menneen tai
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tulevan sijaan, sillä menneen tai tulevan ajatteleminen lisää epäolennaisten asioiden määrää,
kuormittaa valikoivaa tarkkaavaisuutta ja johtaa näin myös helpommin suoritusvirheisiin.
(Weinberg & Gould 2019.)
Urheilusuoritukset vaativat usein myös pitkäaikaista tarkkaavaisuuden (attentional focus) ylläpitämistä. Tarkkaavaisuuden pitkäaikainen ylläpitäminen ei ole helppoa, sillä se kuluttaa aivojen energiavarastoja. Keskittymisajan pituus riippuu usein sekin urheilulajista, sillä joissakin
lajeissa keskittymistä vaaditaan suorituksen alusta loppuun, kun taas toisissa lajeissa on jonkin
verran tai paljon taukoja, joiden aikana keskittymistä ei välttämättä tarvita. Yhä useammin pitkäkestoista ja huipputasoista tarkkaavaisuuden ylläpitämistä tärkeämmäksi nähdäänkin urheilijan kyky keskittyä uudelleen herpaantumisen jälkeen. Tämä mahdollistaa energian riittämisen
tarpeeksi korkeatasoiseen keskittymiseen oikeilla hetkillä ja onnistumisen pitkäkestoisissakin
kilpailuissa. (Weinberg & Gould 2011.)
Keskeistä keskittymiskyvyssä on myös tarkkaavaisuuden joustava muuttaminen. Tarkkaavaisuudelta vaaditaan erilaista leveyttä ja suuntaamista erilaisissa urheilusuorituksissa ja pelitilantilanteissa. Leveälle ulottuvan tarkkaavaisuuden avulla urheilija pystyy hahmottamaan useampia pelitapahtumia samanaikaisesti, mitä vaaditaan koripallossa esimerkiksi nopeissa hyökkäyksissä. Sen sijaan yksittäinen heittosuoritus, kuten vapaaheitto, vaatii pelaajalta keskittymistä vain muutamaan asiaan kerrallaan, jolloin tarkkaavaisuuden on oltava kapeaa. Urheilijan
vireystilan on todettu linkittyvän tarkkaavaisuuden leveyteen niin, että liian korkea vireystila
kaventaa tarkkaavaisuutta. Tämä voi siis olla selitys sille, miksi pelikentän reunoilla tai sivuissa
olevat tapahtumat saattavat jäädä liian valppaalta pelaajalta huomioimatta. Tarkkaavaisuus voi
suuntautua urheilijan ulkoisiin asioihin, kuten pelivälineeseen, pelitapahtumiin, ympäristön ihmisiin ja ääniin tai sisäisiin asioihin, kuten urheilijan omiin ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin. Etenkin palloilulajeissa pelitilanteet vaihtuvat nopeasti, jolloin urheilijan tarkkaavaisuuden leveyden ja suunnan joustava muuttaminen on onnistumisen kannalta välttämätöntä.
(Weinberg & Gould 2019.)
Viimeisenä keskittymiskyvyn osa-alueena nähdään urheilijan kyky tiedostaa, mitä hänen ympärillään tapahtuu (situational awarness). Tällainen tietoisuus auttaa urheilijoita arvioimaan
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pelitilanteita ja vastustajien liikkeitä niin, että he pystyvät tekemään tilanteeseen sopivia valintoja usein lyhyessäkin ajassa ja paineen alla. Osa-alue heijastuu urheilijan pelinlukutaitoihin ja
osaamisen suhteen hyvä urheilija näyttää siltä, kuin hän olisi suoritustilanteessa ”askeleen
edellä” muita. Urheilusuoritukseen liittyvien taitojen harjoittaminen automatisaation tasolle on
tehokkain tapa keskittymiskyvyn parantamiseksi. Yleisesti käytettäviä psyykkisten taitojen harjoittelussa hyödynnettäviä tekniikoita keskittymisen kehittämiseksi ovat myös avainsanoja hyödyntävä itsepuhe, mielikuva- ja mindfullness-harjoittelu sekä vireystilan säätelyyn liittyvät tekniikat. (Weinberg & Gould 2019.)

3.4

Tunteiden säätely

Vireystilalla tarkoitetaan ihmisen fysiologisen ja psyykkisen aktiivisuuden astetta. Fysiologinen aktiivisuus heijastuu autonomisen hermoston aktivoitumiseen liittyviin toimintoihin, kuten
hengitystiheyteen, sydämen sykkeeseen, lihasjännitykseen ja hikoiluun. Psyykkinen ulottuvuus
näkyy puolestaan vireystilan herättämissä tunteissa ja ajatuksissa, kuten hermostuneisuudessa
tai rentoudessa. Vireystilan voimakkuus voidaan nähdä jatkumona, joka vaihtelee olemattomasta vireystilasta (kuten tajuttomuus) äärimmäiseen kiihtymykseen. Optimaaliseksi vireystilaksi kutsutaan urheilussa sellaista vireystilaa, jossa urheilija suoriutuu parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tällainen vireystila on IZOF eli Individual Zones of Optimal Functioning –mallin mukaan yksilöllinen ja koostuu henkilökohtaisesta yhdistelmästä tunteita ja niiden voimakkuuksia. (Hanin 2000.) Vireystilan säätelyä tarvitaan, kun urheilija kokee olevansa optimaaliseen vireystilaansa nähden epätasapainossa eli kokee tietyt tuntemukset tai tunnetilat liian heikkoina tai voimakkaina. Edellytyksenä vireystilan säätelemiselle on aina oman nykyisen ja optimaalisen vireystilan tunnistaminen, mikä puolestaan edellyttää taitoa omien tunteiden tunnistamiseen. (Weinberg & Gould 2019.)
Tunnetiloista erityisesti ahdistuneisuudella (anxiety) on iso vaikutus urheilusuoritukseen. Ahdistuneisuus määritellään negatiiviseksi tunnetilaksi, jolle tyypillisiä piirteitä ovat hermostuneisuus ja huolestuneisuus sekä vireystilan lisääntyminen. Ahdistuneisuudella katsotaan olevan
kaksi erilaista muotoa. Ajatteluun heijastuvaa ahdistuneisuutta kutsutaan kognitiiviseksi ahdis17

tukseksi. Vähäiselle kognitiiviselle ahdistukselle tyypillistä on ajattelun huolettomuus. Ahdistus voi olla kuitenkin myös somaattista, jolloin se kuvaa enemmän ihmisen fysiologisen aktiivisuuden astetta. Kognitiivisen ja somaattisen ahdistuneisuuden lisäksi ahdistuneisuus voidaan
nähdä tilanteeseen tai persoonallisuuteen liittyvänä. Tilanneahdistuneisuudella tarkoitetaan ahdistuneisuutta hetkellisenä, muuttuvana ja tilanteeseen sidottuna tunnetilana, jota kuvaa urheilussa usein urheilusuoritukseen tai kilpailuun liittyvä jännitys tai ahdistus. Tilanneahdistuneisuus on tyypillisempää urheilijoille, jotka ovat persoonallisuutensa suhteen taipuvaisia kokemaan objektiivisesti vaarattomat tilanteet tai olosuhteet uhkaavina. Tällaista kohtalaisen pysyvää tapaa kokea ympäristö uhkaavaksi kutsutaan piirreahdistuneisuudeksi. (Weinberg & Gould
2019.) Vaikka piirreahdistuneisuus liitetäänkin osittain urheilijan persoonallisuuteen, vaikuttavat siihen myös yksilön henkilöhistoria ja oppimiskokemukset. (Kokkonen 2018.)
Ahdistuneisuuden lisäksi stressi (stress) on keskeinen urheilijan tunteisiin ja vireystilaan liittyvä tekijä (Weinberg & Gould 2019). Urheilussa stressi määritellään urheilijan kokemukseksi
epätasapainosta urheilijaan kohdistuvien sisäisten tai ulkoisten vaatimusten ja urheilijan voimavarojen välillä (McGrath 1970). Stressin synnyssä on aina kyse siitä, millaiseksi urheilija
mieltää käsillä olevan tilanteen tai tapahtuman. Tilanteen hahmottaminen uhaksi synnyttää epävarmoja ja ahdistavia tunteita, kun taas tilanteen näkeminen haasteena tai mahdollisuutena luo
luottamusta ja energisoivia tunteita. Tästä on kyse myös silloin, kun puhutaan urheilijan paineensiedosta. Hyvän paineensiedon omaavat urheilijat kokevat painetilanteet ikään kuin tervetulleina haasteina tai mahdollisuuksina, jotka saavat heissä aikaan optimaalisen vireystilan kannalta suotuisia tunteita ja siivittävät heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Siihen, miten
urheilijat erilaiset tilanteet tai tapahtumat urheilussa kokevat, vaikuttavat sekä urheilijan omat
ominaisuudet (kuten piirreahdistuneisuus) että ympäristöön liittyvät tekijät (kuten tilanteen epävarmuus). (Weinberg & Gould 2019.)
Tunteiden säätelyllä (emotion regulation) pyritään vaikuttamaan tunteiden sisältöön ja voimakkuuteen. Käytännössä tämä tapahtuu tunteita synnyttämällä ja tukahduttamalla tai voimistamalla ja hillitsemällä tiedollisin, toiminnallisin tai sosiaalisin keinoin. Urheilussa paljon käytettyjä tunteiden säätelyn keinoja ovat esimerkiksi erilaiset rentoutumis- ja energisoitumistekniikat. Tunteiden säätelyn keinot tähtäävät kilpa- ja huippu-urheilussa usein optimaalisen vi18

reystilan luomiseen, mutta ovat tärkeitä myös kilpailutilanteiden ulkopuolisten tunteiden ja tunnetilojen käsittelyssä, erityisesti urheilijan henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. (Kokkonen
2018.) Omien tunteiden säätely toimii pohjana myös vuorovaikutustaidoissa, joihin paneudutaan tarkemmin sosiaalisen kompetenssin käsitteen yhteydessä.
Erilaisten tunteiden säätelyyn tarkoitettujen tekniikoiden lisäksi urheilijat käyttävät spesifejä
selviytymiskeinoja (coping skills) erityisesti vastoinkäymisten ja niiden aiheuttaman stressin
käsittelemiseksi (Lazarus 1993). Selviytymiskeinot eroavat käsitteellisesti tunteiden säätelyn
keinoista siinä, että niitä käytetään vain epämieluisten tunteiden käsittelemiseksi (Kokkonen
2018). Selviytymiskeinot voidaan jakaa karkeasti ongelma- ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin.
Ongelmasuuntautuneilla keinoilla urheilija pyrkii muuttamaan tai käsittelemään stressiä aiheuttavaa tekijää. Keinot voivat liittyä esimerkiksi tiedonhankintaan, peli- tai kilpailusuunnitelman
tekemiseen, tavoitteenasetteluun tai ajanhallintaan. Tunnesuuntautuneiden keinojen avulla pyritään puolestaan käsittelemään ja lieventämään stressin aiheuttamia epämiellyttäviä tunteita.
(Lazarus 1993). Keinoja voivat olla esimerkiksi rentoutumisharjoitukset, huumori ja stressaavan tekijän merkityksen muuttaminen mielessä. Yleisesti ottaen ongelmasuuntautuneita selviytymiskeinoja käytetään enemmän tilanteisiin, jotka voivat objektiivisesti muuttua ja tunnesuuntautuneita tilanteisiin, joihin ei voida aikaansaada muutosta. Ongelma- ja tunnesuuntautuneiden
selviytymiskeinojen lisäksi sosiaalisen tuen hankkiminen nähdään yhtenä toimivana selviytymiskeinona stressin ja vastoinkäymisten käsittelyssä. (Weinberg & Gould 2019.)
Mikään selviytymiskeino yksinään ei riitä kaikkien urheilussa esiintyvien stressitekijöiden käsittelyyn, minkä vuoksi selviytymiskeinojen monipuolisuus ja paljous nähdään urheilijan vahvuudeksi (Lazarus 1993). Erityisesti monipuolisten tunnesuuntautuneiden selviytymiskeinojen
käyttäminen nähdään tärkeäksi tilanteissa, joissa urheilija pyrkii pääsemään yli jostakin vastoinkäymisestä, kuten huonosta suoriutumisesta tai loukkaantumisesta. Vastoinkäymisten yhteydessä hyödynnetystä selviytymiskeinojen käytöstä seuraa usein muitakin positiivisia seurauksia, kuten motivaation tai itseluottamuksen kasvamista. (Weinberg & Gould 2019.)
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3.5

Sosiaalinen kompetenssi

Yleisesti ottaen sosiaalisen kompetenssin (social competence) käsitteellä tarkoitetaan taitoa tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Tehokkaan vuorovaikutuksen avulla yksilöllä on mahdollisuus
saavuttaa toivomiaan sosiaalisia tavoitteita ja tarpeita sekä samalla myös ylläpitää myönteisiä
ihmissuhteita. Yksilöiden vuorovaikutusosaamisella on myös suuri merkitys osana ryhmää toimimisessa, sillä ryhmän jäsenten välisen kommunikaation helppous ja tehokkuus vaikuttavat
ryhmän koheesioon ja näin ollen myös suoriutumiseen. (Rose-Krasnor & Denham 2007.) Yksilöiden taitavuus sosiaalisessa kompetenssissa auttaa siis usein saavuttamaan paitsi yksilölliset, myös ryhmän yhteiset tavoitteet (Orlick 1986). Urheilun kontekstissa vuorovaikutuksen
tehokkuus heijastuu etenkin urheilijan ja hänen joukkueensa tai tiiminsä väliseen kommunikaatioon, jolla on vaikutusta urheilijan intrapsyykkisiin taitoihin, urheilujoukkueen tai tiimin jäsenten välisiin suhteisiin sekä urheilusuoritukseen niin yksilö- kuin joukkuetasolla. Tehottoman
kommunikaation on todettu liittyvän esimerkiksi urheilijan itseluottamuksen ja motivaation laskuun, joukkueen koheesion heikentymiseen sekä urheilijoiden ja urheilujoukkueiden heikentyneeseen suoriutumiseen. (Wachsmuth ym. 2007.)
Sosiaalinen kompetenssi koostuu kommunikaation lisäksi monista muista alataidoista. Sosiaalisen kompetenssin taustalla vaikuttavat erityisen vahvasti yksilön tunnetaidot. Tämän vuoksi
sosiaalisesta kompetenssista ja tunnetaidoista puhutaan usein yhdessä, sosioemotionaalisena
kompetenssina tai tunneälynä. (Rose-Krasnor & Denham 2007, Boyatzis & Goleman 2007).
Goleman ja Boyatzis (2007) ovat luoneet erityisesti yritysmaailmassa hyödynnetyn tunneälyn
mallin (ks. kuvio 1), sillä heidän mukaansa tunneäly on yksi keskeisimmistä suoritukseen ja sen
tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä sosiaalisissa työympäristöissä. Mallissa emotionaalinen
kompetenssi sisältää itsensä tiedostamisen ja itsensä johtamisen alueet, joilla viitataan taitoihin
tunnistaa omia tunteita ja käsitellä niitä tehokkaasti. Sosiaalinen kompetenssi koostuu puolestaan sosiaalisesta tiedostamisesta ja suhteiden johtamisesta, joilla viitataan kykyyn tunnistaa
toisten ihmisten tunteita ja huomioida nämä tunteet ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
(Boyatzis & Goleman 2007.) Emotionaalista kompetenssia käsiteltiin tunteiden säätelyn taitona
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jo aiemmin luvussa 3.4, minkä vuoksi mallia tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin vain sosiaalisen kompetenssin osalta.
henkilökohtaiset kyvyt

sosiaaliset kyvyt

TUNNISTAMINEN

Itsensä tiedostaminen
-

Sosiaalinen tiedostaminen

tunteiden tunnistami-

-

empatia

nen

-

yhteisötuntuma

SÄÄNTELY

Itsensä johtaminen

Suhteiden johtaminen

-

tunteiden säätely

-

vaikutusvalta

-

tunnollisuus

-

muiden kehittäminen

-

päämäärätietoisuus

-

konfliktien käsittely

-

sopeutuvuus

-

johtajuus

-

tiimityö

SUORITUS
KUVIO 1. Boyatziksen & Golemanin (2007) tunneälyn malli (mukaeltu englannin kielistä).
Boyatzisksen ja Golemanin (2007) mukaan sosiaalinen kompetenssi tarkoittaa siis kykyä tunnistaa toisten ihmisten tunteita ja huomioida nämä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Näitä
kykyjä kuvastavat tarkemmin käsitteet sosiaalinen tiedostaminen ja suhteiden johtaminen. Sosiaalinen tiedostaminen pohjautuu empatiakykyyn, eli kykyyn aistia toisten tunteita ja asettua
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toisten asemaan sekä niin kutsuttuun ”yhteisötuntumaan”, jolla viitataan tietoisuuteen ryhmän
tai joukkueen tunnevirtauksista tai valtasuhteista. (Boyatzis & Goleman 2007.) Suhteiden johtaminen liittyy enemmän taitavaan vuorovaikutukseen, sillä siinä hyödynnetään tunnepuolen
ymmärrystä (esim. sosiaalista tiedostamista) vuorovaikutustilanteissa. Suhteiden johtaminen
avataan Boyatziksen ja Golemanin (2007) tunneälyn mallissa viiden osion kautta. Osaaminen
suhteiden johtamisessa tarkoittaa kykyä vaikuttaa muihin positiivisella tavalla sekä edistää muiden oppimista ja kehittymistä pitkällä aikavälillä esimerkiksi palautteen annon ja sosiaalisen
tuen avulla. Se on myös kykyä auttaa muita selviytymään tunnepitoisista tai jännittyneistä tilanteista ja uskallusta tuoda esiin erimielisyyksiä sekä löytää niihin kaikkia miellyttäviä ratkaisuja. Myös johtajuus eli kyky inspiroida ja johtaa muita jossakin asiassa on osa suhteiden johtamista. Viimeisenä mallissa mainitaan tiimityöskentely, joka tarkoittaa kykyä työskennellä
joukkueen yhteisen tavoitteen eteen osallistumalla aktiivisesti, oman osuutensa antamista kokonaisuuteen sekä vastuun ja voittojen jakamista kollektiivisesti. (Boyatzis & Goleman 2007.)
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4

PSYYKKISIIN TAITOIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT

Psyykkisiä taitoja käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on tarjolla laajasti. Yksi psyykkisiin taitoihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä urheilussa on urheilulaji, koska eri urheilulajit eroavat psyykkisiltä vaatimuksiltaan (Birrer & Morgan 2010). Yksinkertaisimmillaan urheilulajit
voidaan jaotella ja niistä voidaan löytää eroja psyykkisten taitojen suhteen sen perusteella,
ovatko lajit yksilö- vai joukkueurheilulajeja tai niin kutsuttuja avoimen vai suljetun keskittymisen kohdentamisen urheilulajeja. Suljetun keskittymisen kohdentamisen urheilulajeille, kuten
joukkuevoimistelulle tai uinnille, on ominaista keskittymisen kohdentamisen vakioiminen ja
staattisuus. Avoimen keskittymisen kohdentamisen urheilulajeissa keskittymisen kohdentamisen on oltava joustavaa ja dynaamista, niin kuin se on esimerkiksi palloilulajeissa ja painissa.
(Mahoney ym. 1987.) Tässä luvussa esitellään ensisijaisesti koripallon ja muiden palloilulajien
edustajien psyykkisiin taitoihin yhteydessä olevia tekijöitä.
Joukkueurheilulajeissa pelaajat edustavat erilaisia pelipaikkoja (playing positions) sen mukaan
mikä heidän tehtävänsä on kentällä. Myös pelipaikkojen katsotaan eroavan paitsi fyysisten ja
taidollisten, myös psyykkisten vaatimustensa mukaan. Tähän perustuu myös oletus siitä, että
pelaajat eroavat pelipaikkakohtaisesti psyykkisten taitojensa suhteen. (Cox & Yoo 1995.) Oletus on saanut sitä tukevia tutkimustuloksia useissa eri joukkuelajeissa kuten amerikkalaisessa
jalkapallossa (Cox & Yoo 1995), rugbyssä (Andrew ym. 2007), maahockeyssa (Eloff ym.
2011), verkkopallossa (Grobbelaar & Eloff 2011), jalkapallossa (Najah & Rejeb 2015) ja koripallossa (Nanda & Dimyati 2019). Osassa aihetta selvittäneistä tutkimuksista eroja ei ole kuitenkaan ollut (mm. Jooste ym. 2014, Asamoah & Grobbelaar 2016).
Koripallossa kentällä on kerrallaan viisi pelaajaa ja heistä jokaisen voidaan nähdä edustavan eri
pelipaikkaa. Perinteisemmin koripallon pelipaikat jaetaan kuitenkin vain kolmeen: takamiehiin,
laitureihin ja senttereihin. Nandan & Dimyatin (2019) tutkimuksessa koripalloilijoiden psyykkisiä taitoja mitattiin PSIS-R5-mittarilla. Pelipaikkojen välillä oli tutkimuksessa eroja niin, että
laiturit olivat psyykkisissä taidoissa taitavimpia. Takamiehet olivat laitureita heikompia mutta
senttereitä taitavampia ja sentterit molempia ryhmiä heikompia. (Nanda & Dimyati 2019.) Yk23

sittäisiä psyykkisiä taitoja käsitelleiden tutkimusten kohdalla koripallon pelipaikalla on ollut
tilastollisesti merkitsevä yhteys muun muassa keskittymiseen. Takamiesten kyky keskittyä on
ollut merkitsevästi senttereitä parempi. (Dereceli 2017.) Kuten muissakin urheilulajeissa, myös
koripallossa tutkimustulokset ovat aiheen suhteen kuitenkin ristiriitaisia. Esimerkiksi Sood
(2017) ei havainnut eroja koripalloilijoiden interpsyykkisissä taidoissa pelipaikkojen suhteen.
Samansuuntaisia tutkimustuloksia on myös itseluottamuksen, paineensiedon ja vastoinkäymisten käsittelyn taitojen suhteen (Dereceli 2017).
Yksi selkeimmistä alan tutkimuskirjallisuudessa esiintyvistä psyykkisiin taitoihin yhteydessä
olevista tekijöistä on urheilumenestys. Monien sosiokulttuuristen ja lajisidonnaisten ja tekijöiden on todettu vaikuttavan kilpailulliseen menestykseen. Näiden lisäksi urheilussa menestymiseen liittyy aina paitsi perinnöllisiä, myös fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä, joiden harjoittelulla
on ensisijainen merkitys huippu-urheilijaksi kehittymisessä. (Baker & Horton 2004.) Mitä paremmin urheilija hallitsee kyseisiä tekijöitä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän hallitsee
myös suoriutumistaan ja menestymistään. Jotta menestymisen psyykkisiä tekijöitä voidaan tarkastella, on tärkeää muistaa, että fyysisten tekijöiden on oltava menestymisen mahdollistamalla
tasolla. Tämä tarkoittaa lajikohtaisesti tiettyä tasoa fyysisessä kunnossa ja taitotasossa. Mitä
korkeammalla tasolla fyysiset tekijät kuitenkin ovat, sitä tärkeämmäksi muodostuvat suorituksen psyykkiset tekijät. (Krane & Williams 2010.) Psyykkisistä tekijöistä persoonallisuuden syvärakenteilla, kuten piirreominaisuuksilla tai temperamentilla ei ole todettu olevan yhteyttä urheilumenestykseen. Sen sijaan menestystä ennustavaksi tekijäksi ovat osoittautuneet psyykkiset taidot, sillä taidoilla on vaikutusta urheilussa suoriutumiseen. (Weinberg & Gould 2019.)
Psyykkisten taitojen yhteyttä urheilumenestykseen on pääosin tutkittu vertailemalla menestyneitä ja vähemmän menestyneitä urheilijoita. Kootusti voidaan todeta, että menestyneemmille
urheilijoille ominaisia piirteitä ovat vähemmän menestyneitä korkeampi itseluottamus, parempi
vireystilan säätely, kehittyneempi keskittymiskyky ja tavoitteenasettelu, positiivisemmat ajatukset ja mielikuvat sekä parempi sitoutuminen ja motivaatio. Psyykkisten taitojen kehittyneisyyden lisäksi menestyneemmille urheilijoille tyypillistä on psyykkisten taitojen kehittämiseksi
hyödynnettävien tekniikoiden aktiivinen käyttäminen (Frey ym. 2003, Krane & Williams 2010,
Weinberg & Gould 2019). Esimerkiksi olympiatason urheilijoita koskevassa tutkimuksessa mi24

talistit erosivat ei-mitalisteista siinä, kuinka pitkälle (jopa automatisaation tasolle) he olivat kehittäneet vastoinkäymisten käsittelyyn liittyvät selviytymisstrategiansa. (Weinberg & Gould
2019.) Edellä mainituista menestyneemmille urheilijoille ominaisista piirteistä tai psyykkisistä
taidoista yksi nousee esiin johdonmukaisesti lähes kaikissa aiheen määrällisissä ja laadullisissa
tutkimuksissa. Menestyneillä urheilijoilla on ennen kaikkea korkea itseluottamus. Korkea itseluottamus heijastuu helposti myös kaikkiin muihin psyykkisiin taitoihin, kun sen toimesta ajatukset pysyvät positiivisempina ja esimerkiksi vaativat tilanteet näyttäytyvät urheilijalle enemmän haasteina kuin uhkina. Korkean itseluottamuksen avulla vastoinkäymiset eivät helposti
hätkähdytä urheilijaa ja ne käsitellään tehokkaasti. (Krane & Williams 2010.) Syy-seuraussuhteesta urheilumenestyksen ja psyykkisten taitojen välillä on kuitenkin hankalaa tehdä johtopäätöksiä.
Psyykkisten taitojen harjoittelun hyödyllisyys urheilusuorituksen parantamisessa on todistettu
tieteellisesti monilla erilaisilla urheilijajoukoilla (Brown & Fletcher 2016, Zakrajsek & Blanton
2017). Psyykkisten taitojen harjoittelulla (psychological skills training, PST) tarkoitetaan
systemaattista ja johdonmukaista psyykkisten taitojen kehittämistä, jonka tarkoituksena on parantaa urheilusuoritusta sekä lisätä urheilun viihtyvyyttä sekä harjoittelijan tyytyväisyyttä itseensä liikunnan tai urheilun parissa. Psyykkisten taitojen harjoittelussa käytettävät metodit ja
tekniikat ovat moninaisia, mutta tulevat pääosin yleisen psykologian puolelta. Keskeistä psyykkisten taitojen harjoittelussa on tutkimusten mukaan se, että sitä on toteutettava tarpeeksi kauan
sekä systemaattisesti, yksilöllisesti ja monipuolisesti erilaisia tekniikoita hyödyntäen, jotta se
olisi hyödyllistä taitojen kehittymisen kannalta. Taidon kehittymiseen vaadittava aika vaihtelee
sen mukaan mitä taitoa harjoitellaan ja kuinka hyvin se halutaan oppia. (Weinberg & Gould
2019.) Psyykkisten taitojen harjoittelun vaikutuksia on tutkittu muun muassa erilaisilla kokeellisilla tutkimusasetelmilla, joissa koeryhmälle toteutetaan jokin psyykkisten taitojen kehittämiseen tähtäävä interventio. Koripallossa lajiharjoitteluun integroidulla interventiolla on havaittu
olevan pitkäaikainenkin vaikutus muun muassa koripalloilijoiden motivaatioon ja negatiivisten
ajatusten käsittelyyn (Altfeld ym. 2017).
Lisäksi erilaiset taustatekijät, kuten urheilijan ikä, sukupuoli ja kansalaisuus nousevat usein
psyykkisiin taitoihin yhteydessä oleviksi tekijöiksi. Iän suhteen tutkimustulokset ovat varsin
25

ristiriitaisia. Osassa tutkimuksista ikä nähdään eduksi psyykkisten taitojen suhteen, kun vanhemmilla pelaajilla on ollut nuorempiaan enemmän kokemusta ja aikaa harjoitella psyykkisiä
taitoja (mm. Thomas ym. 1999, Nicholls ym. 2009). Niissä tutkimuksissa, joissa nuoremmat
ovat olleet vanhempia taitavampia psyykkisissä taidoissa, eroa on perusteltu muun muassa nuorempien paremmalla fyysisellä kunnolla, sillä uupumuksella saattaa olla vaikutusta taitojen
käyttöön kilpailutilanteessa (Dereceli 2019). Koripallossa iän vaikutusta on tutkittu muun muassa Kreikan miesten maajoukkuepelaajia ja 15-vuotiaiden poikien maajoukkuepelaajia koskevassa tutkimuksessa. Miesten maajoukkuepelaajat olivat poikien maajoukkuepelaajia parempia
ACSI-28-mittarilla mitatuissa psyykkisissä taidoissa yleisesti sekä erityisesti paineensiedossa
ja huolettomuudessa. (Kioumourtzoglou ym. 1997.)
Miessukupuoli on perinteisesti liitetty fyysiseen aktiivisuuteen ja kilpailuhenkisyyteen naissukupuolta vahvemmin (Jones ym. 1991). Tämän on katsottu johtuvan naisten ja miesten erilaisista sosialisoitumisprosesseista, kuten sisäistetyistä sukupuolinormeista, stereotypioista ja oletuksista, joissa naiset nähdään toiset huomioon ottavina ja vaatimattomina ja miehet itsekeskeisempinä ja määrätietoisempina toimijoina. (Williams & Best 1990.) Psyykkisiä taitoja käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa miehet mainitaan usein naisia taitavimpina ja yksittäisistä taidoista etenkin itseluottamus erottaa usein sukupuolet toisistaan, miesten ollessa naisia parempia
(Nicholls ym. 2009). Myös psyykkisten taitojen harjoitteluohjelmilla on nähty olevan parempi
vaikutus miesten kuin naisten taitoihin (Brown & Fletcher 2016). Poikkeuksena on kuitenkin
naisten miehiä korkeampi taitotaso joukkueeseen tai vuorovaikutukseen liittyvissä taidoissa
(White 1993).
Yhä etenevissä määrin on myös niitä tutkimuksia, joissa eroja miesten ja naisten välillä ei ole
psyykkisissä taidoissa havaittu (mm. Stevenson 1999, Dereceli 2019). Aihetta on ehditty tutkia
monenlaisilla otoksilla ja niin monissa eri urheilulajeissa, että on alettu arvelemaan aikaisemmissa tutkimuksissa havaittujen erojen johtuvan enemminkin muista tekijöistä, kuin urheilijan
sukupuolesta (White 1993). Esimerkiksi kansalaisuuden suhteen on raportoitu eroja psyykkisissä taidoissa, kun Cox ja Liu (1993) havaitsivat tutkimuksessaan kiinalaisten saavan yhdysvaltalaisia korkeampia pistemääriä psyykkisten taitojen kokonaisuudessa ja erityisesti itseluot26

tamuksessa ja motivaatiossa. Kansalaisuuksittain eroavia tuloksia on saatu myös tarkemmin
ammattikoripalloilijoilla ja ACSI-28-mittarilla mitattuna (ks. esim. Thompson 2000).
Lisäksi urheilijan ammattilaisuuden tasolla näyttäisi olevan vaikutusta psyykkisiin taitoihin.
Riippumatta siitä miten psyykkisiä taitoja on alan tutkimuksissa mitattu, ammattiurheilijat raportoivat johdonmukaisesti hyödyntävänsä mielikuvia, positiivista itsepuhetta ja tavoitteenasettelua, kontrolloivansa jännitystään ja vireystilaansa sekä ylläpitävänsä keskittymistään ja keskittymisen kohdentamistaan. (Krane & Williams 2010.) Ammattilaisten ja ei-ammattilaisten
välisissä vertailuissa ammattilaisten on todettu olevan ei-ammattilaisia motivoituneempia sekä
parempia keskittymisen suuntaamisessa ja sisäisiin ja kinesteettisiin mielikuviin nojautumisessa. Heillä on myös ei-ammattilaisia parempi ja pysyvämpi itseluottamus ja he kokevat vähemmän ahdistukseen liittyviä huolia. (Mahoney ym. 1987.) Lisäksi heidän on todettu käyttävän yleisesti ottaen ei-ammattilaisia enemmän ja laajemmin psyykkisten taitojen kehittämisessä
hyödynnettäviä tekniikoita (Thomas ym. 1999).
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5

TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuksen tavoitteena on saada yleiskuva Suomen pääsarjakoripalloilijoiden psyykkisistä
taidoista. Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten korkeaksi korisliigapelaajat arvioivat psyykkisten taitojensa tason?
2. Mitkä taustamuuttujat selittävät eroja psyykkisissä taidoissa?
3. Millaisiksi korisliigapelaajat profiloituvat psyykkisten taitojen suhteen?
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6.1

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimuskohde

Tutkimuskohteen muodostivat kaikki kyselyhetkellä (koripallokausi 2020–2021) naisten ja
miesten koripallon suomalaisissa pääsarjoissa eli niin kutsutuissa Korisliigoissa pelaavat pelaajat. Tutkimuksessa haluttiin tutkia erityisesti maan korkeimmalla sarjatasolla pelaavia pelaajia,
minkä vuoksi kyselylomakkeen taustamuuttujana kartoitettiin varmuuden vuoksi pelattujen korisliiga otteluiden määrää (vaihtoehdot 0, 1–5 ja 5+). Tutkimusekonomisista syistä alle 15-vuotiaat pelaajat rajattiin pois tutkimuksesta.
Kutsu tutkimukseen ja linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin jokaisen korisliigajoukkueen yhteyshenkilölle koripalloliiton välittämänä. Naisten korisliigassa joukkueita oli kyselyhetkellä
10 ja miesten korisliigassa 12. Koska jokaiseen korisliigaotteluun erikseen ilmoitettavassa pelaavassa kokoonpanossa saa olla nimettynä vähintään 8 ja enintään 12 pelaajaa, oli teoriassa
mahdollista saada yhteensä noin 260 vastausta. Realistisempana oletuksena oli saada kuitenkin
noin 10 vastausta per joukkue eli yhteensä noin 220 vastausta. Vastauskadon minimoimiseksi
tutkija oli yhteydessä puhelimitse jokaisen joukkueen yhteyshenkilöön tai yhteen pelaajaan.

6.2

Aineistonkeruu

Aineistonkeruu suoritettiin internetkyselyllä joulukuussa 2020. Kysely toteutettiin suomeksi ja
englanniksi Webropol -kyselytyökalun avulla. Ennen varsinaista kyselylomaketta vastaaja sai
luettavakseen tutkimustiedotteen (liite 1), johon oli liitetty internetlinkki eettisestä suostumuksesta. Vastaaminen tapahtui anonyymisti, ja koska vastaajilta ei kerätty suoria henkilötietoja,
erillistä tietosuojailmoitusta ei tutkimuksen yhteydessä tehty. Varsinainen kyselylomake (liite
2) koostui kahdesta osiosta. Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin korisliigaotteluiden määrää
sekä tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia taustamuuttujia. Toinen osio mittasi vastaajan
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itsearvioon perustuvia psyykkisiä taitoja ACSI-28 -kyselyllä sekä siihen liitetyllä ylimääräisellä
sosiaalisen kompetenssin dimensiolla.

6.2.1

Taustamuuttujat

Tutkimuksessa kartoitettavat taustamuuttujat olivat vastaajan ikä, sukupuoli, kansalaisuus, koripallon pelipaikka, urheilumenestys, psyykkisten taitojen harjoittelun määrä sekä ammattilaisuuden taso. Taustamuuttujat valikoituivat tutkimukseen aiheen kirjallisuuden perusteella ja
niitä kysyttiin erilaisten monivalintakysymysten avulla. Vastaajan iän määrittelemiseksi kysyttiin vastaajan syntymävuotta. Vastausvaihtoehdot vaihtelivat vuodesta 1970 vuoteen 2005.
2005 oli syntymävuosista viimeinen, sillä tutkimuksesta haluttiin rajata pois alle 15-vuotiaat
pelaajat. Sukupuolta kysyttäessä vaihtoehtoja oli kolme (nainen, mies sekä muu). Myös kansalaisuuteen annettiin kolme vaihtoehtoa (suomi, USA sekä muu, mikä?). Suomen ja Yhdysvaltojen kansalaisuuksien arvioitiin olevan vastaajien keskuudessa yleisimmät, minkä vuoksi juuri
ne valikoituivat omiksi vastausvaihtoehdoiksi.
Pelaajan pelipaikkaa (playing position) kysyttiin takamies – laituri – sentteri -kolmijaolla. Nykykoripallossa pelipaikkoja kuvataan usein numeroilla 1–5, mutta jaon haasteeksi olisi voinut
muodostua pelaajien mieltäminen itsensä useammalle kuin yhdelle pelipaikalle. Karkeampi
kolmijako sopi tutkimukseen paremmin myös sen suoran vertailtavuuden vuoksi, kun kyseisellä
tavalla pelipaikka oli määritelty myös aikaisemmissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa (mm.
Nanda & Dimyati 2019). Urheilumenestystä arvioitiin tutkimuksessa maajoukkue-edustuksien
kautta. Vastaajilta kysyttiin pelattujen aikuisten maajoukkueotteluiden määrää, mukaan lukien
haastajamaajoukkueen ottelut. Vastausvaihtoehdot 0, 1–5 sekä 5 tai enemmän erottelivat vastaajat menestyksen suhteen kolmeen luokkaan. Psyykkisten taitojen harjoittelusta kartoitettiin
harjoittelun määrää, jota kysyttiin kysymyksellä ”Kuinka usein harjoittelet psykologisia taitoja
tietoisesti?”.

Kysymyksen

vastausvaihtoehdot

olivat

”en

kos-

kaan”, ”joskus”, ”usein”, ”säännöllisesti” sekä ”en tiedä”. En tiedä -vaihtoehdolla pyrittiin tar-
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joamaan rehellinen vastausvaihtoehto myös niille, jotka eivät tienneet mitä psykologisilla taidoilla tarkoitetaan.
Pelaajan ammattilaisuuden tason määrittelemisessä hyödynnettiin urheiluammattilaisuuden nelikenttämallia (J. Lämsä, henkilökohtainen tiedonanto, 10.11.2020) jossa arvioitiin urheilun
päätoimisuutta ja urheilutulojen osuutta kokonaistuloista. Kyselylomakkeessa molempien aiheiden kohdalla oli oma ohjeteksti vastauksen antamiseen. Urheilun päätoimisuuden kohdalla
ohje oli: ”Arvioi asteikolla 0–100 % urheilemisen päätoimisuutta. Arvioi kuinka monta prosenttia urheilu muodostaa ajankäyttösi kokonaisuudesta tällä kaudella, johon sisältyy; opiskelu,
työ, urheileminen sekä mahdolliset muut velvollisuudet, esim. armeija. 100 % = käytät ”työaikasi” ainoastaan urheilemiseen. Arviointi 5 prosenttiyksikön tarkkuudella.”. Urheilutulojen osuus kokonaistuloista -kohdan ohjeteksti oli puolestaan seuraava: ” Arvioi asteikolla
0–100 % urheilemalla ansaitsemiesi tulojen (palkat, palkkiot, sponsoritulot) ja tukien (stipendit
ja apurahat) yhteisosuus kauden kokonaistuloistasi. Huomioi kokonaistuloissa myös sosiaaliset
etuudet, kuten opintotuki tai muut vastaavat korvaukset. 100 % = elätät itsesi täysin urheilutulojen varassa. Arviointi 5 prosenttiyksikön tarkkuudella.” Vastaukset annettiin napauttamalla
liukukytkin haluttuun kohtaan 0–100-asteikkoa.

6.2.2

Psyykkisten taitojen mittaaminen

Kyselylomakkeen toisen osion tarkoituksena oli mitata vastaajan psyykkisiä taitoja vastaajien
itsearvioon perustuen. Taitojen mittausmenetelmän valinta edellytti perehtymistä aiheen
aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen sekä vertailua erilaisten mittausmenetelmien välillä.
Lopulta mittaamiseen sovellettiin Smithin ym. (1995) kehittelemää Athletic Coping Skills
Inventory-28 (ACSI-28) -kysymyspatteristoa. Kysymyspatteristo oli nykyisessä muodossaan jo
kehitelty versio alkuperäisestä, ja sen hyödyntämistä puolsi sen esiintyminen vielä alan
tuoreimmissakin tutkimuksissa. Lisäksi sen nähtiin tarjoavan mahdollisuuden verrata
tutkimuksesta saatuja tuloksia aiempiin tutkimuksiin, jossa kysymyspatteristoa oli
hyödynnetty.
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ACSI-28 sisältää seitsemän mitattavaa dimensiota eli psyykkistä taitoa ja sen vastauksia voidaan tarkastella kokonaisuutena tai yksittäiset taidot toisistaan erotellen. Valmiin kysymyspatteriston sisältämät psyykkiset taidot olivat vastoinkäymisten käsittely, paineensieto, tavoitteenasettelu, keskittymiskyky, huolettomuus, itseluottamus ja valmennettavuus. Itseluottamuksen
ja keskittymiskyvyn taidot on esitelty tarkemmin omina alalukuinaan tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen luvussa 3. Itseluottamuksen taitoa mitataan erityisesti tehtäväsuuntautuneen tavoiteorientaation näkökulmasta. Vastoinkäymisten käsittelyn, paineensiedon ja huolettomuuden
taidot ovat esitelty osana lukua 3.4 Tunteiden säätely. Vastoinkäymisten käsittelyllä viitataan
tutkimuksessa tiivistetysti urheilijan käyttämiin selviytymiskeinoihin haastavissa tilanteissa,
paineensiedolla stressin tunteen säätelyyn ja huolettomuudella ahdistuneisuuden tunteen säätelyyn. Lisäksi tavoitteenasettelun ja valmennettavuuden taidot kuvataan tarkemmin luvussa 3.2
Motivaatio. Tavoitteenasettelulla kuvataan tutkimuksessa taitoa tavoitteen asettamisen prosessiin ja valmennettavuudella kykyä palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen.
Nimestään huolimatta ACSI-28:n on todettu mittaavan enemmän yleisiä psyykkisiä taitoja kuin
vain stressitekijöiden käsittelyyn lukeutuvia ”coping skillsejä” eli selviytymistaitoja (Weinberg
& Forlenza 2012). Mittarin kehittäjät eivät ole luoneet mittaristoa minkään yksittäisen teorian
pohjalta, mikä selittää sitä miksi kyselyn taidot eivät nimiensä perusteella vastaa täydellisesti
kirjallisuusosiossa esitettyä psyykkisten taitojen määritelmää (esim. tavoitteenasettelu on
enemmän tekniikka kuin taito) (Smith ym. 1995). Smith ym. (1995) myöntävät myös, että jotkin
urheilussa yleisesti tärkeänä pidetyt psyykkiset taidot (esimerkiksi mielikuvakykyyn liittyvät
taidot) jäävät ACSI-28-kysymyspatteristossa vähälle huomiolle. ACSI-28 on kuitenkin luotu
tutkimustarkoitukseen ja erityisesti urheilukontekstissa käytettäväksi (Smith ym. 1995). Sen
suurimpana vahvuutena pidetään sen sisältämiä väittämiä, jotka heijastavat poikkeuksellisen
hyvin urheilussa käytettävien psyykkisten taitojen moniulotteista luonnetta (Crocker ym. 1998).
ACSI-28 erottuu edukseen muista psyykkisiä taitoja mittaavista monidimensioisista kysymyspatteristoista myös sen psykometristen ominaisuuksien suhteen (Weinberg & Forlenza 2012),
minkä vuoksi se valikoitui myös tämän tutkimuksen psyykkisten taitojen mittariksi.
Tutkimuskohteen koostuessa joukkueurheilijoista, nähtiin keskeiseksi mitata myös vastaajien
interpsyykkisiä eli ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä psyykkisiä taitoja. Niinpä
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ACSI-28 kysymyspatteriston lisäksi kyselyyn liitettiin ylimääräinen taitodimensio eli neljä lisäväittämää, joiden tarkoituksena oli mitata vastaajan sosiaalista kompetenssia. Väittämät perustuivat Boyatzisksen ja Golemanin (2007) malliin tunneälystä ja keskittyivät arvioimaan vastaajan kykyä sosiaaliseen tiedostamiseen ja suhteiden johtamiseen. Tarkemmat eri dimensioita
kuvaavat väittämät on koottu taulukkoon 1.
TAULUKKO 1. Kyselyssä mitatut psyykkiset taidot ja niitä mittaavien väittämien numerot
Psyykkinen taito

Väittämän numero

Vastoinkäymisten käsittely

5, 19, 23, 27

Paineensieto

6, 20, 24, 31

Tavoitteenasettelu

1, 9, 14, 22

Keskittymiskyky

4, 12, 18, 28

Huolettomuus

7*, 13*, 21*, 26*

Itseluottamus

2, 10, 15, 29

Valmennettavuus

3*, 11*, 16, 30

Sosiaalinen kompetenssi

8, 17*, 25, 32

* = käänteinen väittämä
Väittämiä oli lopullisessa psyykkisiä taitoja mittaavassa osiossa yhteensä 32 ja niihin vastattiin
neljäosaisella

likert-asteikolla

”ei

juuri

koskaan”/”almost

ne-

ver”, ’”joskus”/”sometimes”, ”usein”/”often” ja ”yleensä aina/almost always”. Alkuperäinen
kysely oli englanniksi, minkä lisäksi väittämät käännettiin myös englannista suomeksi. Mittausosiota edelsi saateteksti, jossa pyydettiin vastaajaa arvioimaan mahdollisimman rehellisesti,
kuinka usein vastaaja oli kokenut seuraavat väittämät koripallourallaan. Lisäksi vastaajaa muistutettiin saatetekstissä siitä, ettei kyselyyn ollut oikeita tai vääriä vastauksia ja että vastaukset
olivat nimettömiä. Saatetekstin avulla pyrittiin huomioimaan vastaajan itsearvioon perustuvaan
vastaamiseen liittyviä haasteita eli vähentämään esimerkiksi sosiaalisesti toivottujen vastausten
antamista (Smith ym. 1995).
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6.3

Aineiston analyysi

Kyselylomakkeen kautta kerätty tutkimusaineisto syötettiin IBM SPSS Statistics versio 24 ohjelmaan, jonka avulla sille tehtiin tilastolliset analyysit. Aineistoa muokattiin ennen testien
suorittamista niin, että siitä poistettiin ne vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet uran aikana pelattujen korisliigaotteluiden määräksi 0 (n=5). Lisäksi syntymävuosi -muuttuja muokattiin ikä muuttujaksi ja urheilun päätoimisuutta ja urheilutulojen osuutta kokonaistuloista mittaavien
muuttujien avulla muodostettiin ammattilaisuuden tasoa kuvaava nelikenttämuuttuja. Psyykkisiä taitoja mittaavan kyselyosion seitsemän käänteisen väittämän vastausvaihtoehdot koodattiin
uudelleen. Vastaukset pisteytettiin niin, että ”ei juuri koskaan” = 0, ”joskus” = 1, ”usein” = 2
ja ”yleensä aina” = 3 pistettä. Kyselyn pistemäärät kuvaavat taitotasoja niin, että mitä enemmän
pisteitä kyselystä saa, sen parempi on myös vastaajan taitotaso psyykkisen taidon tai taitojen
suhteen (Smith ym. 1995).
Väittämistä muodostettiin psyykkisten taitojen summamuuttujat, joita oli tutkimuksessa yhteensä kahdeksan. Summamuuttujien jakaumatarkastelussa seitsemän kahdeksasta taidosta
osoittautui normaalisti jakautuneeksi, kun normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin jakauman vinoutta (skewness) ja huipukkuutta (kurtosis) kuvaavien tunnuslukujen avulla. Kyselyyn ylimääräisenä liitetty sosiaalisen kompetenssin summamuuttuja ei noudattanut normaalijakaumaa,
sillä sen huipukkuutta kuvaava tunnusluku oli 2.6. Vinouden arvo summamuuttujalla oli -1.6,
eli hyväksytyn rajoissa. Normaalisti jakautuneeksi voidaan tulkita sellaiset muuttujat, joiden
edellä mainitut tunnusluvut saavat arvoja -2 ja 2 väliltä (Jaakkola 2021). Myös graafisesti histogrammin avulla tarkasteltuna sosiaalisen kompetenssin jakauma oli vino, vastausten painottuessa vahvasti kuvion oikeaan reunaan suurien arvojen puolelle.
Kyselyn sisältämää ACSI-28 -mittaristoa on käytetty ja tutkittu paljon alan tutkimuksessa erilaisilla otoksilla. Sitä ei ole kuitenkaan tiedettävästi hyödynnetty suomalaisten pääsarjakoripalloilijoiden tutkimiseen, minkä vuoksi mittarin soveltumisesta tutkimuksen otokselle ei voitu
olla täysin varmoja. Tämän vuoksi summamuuttujien reliabiliteettia tarkasteltiin Cronbachin
alfa -kertoimella. ACSI-28 sisältämien summamuuttujien alfakertoimet vaihtelivat välillä 0.59–
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0.81 eli niiden sisäisen yhdenmukaisuuden voitiin katsoa olevan tutkimuksen kannalta riittävällä tasolla. Sosiaalisen kompetenssin summamuuttujan Cronbachin alfakerroin jäi varsin alhaiseksi, kun kertoimeksi muodostui neljällä väittämällä 0.30. Yhden summamuuttujaa edustavan väittämän poisto kuitenkin nosti alfakertoimen hyväksyttävään lukemaan 0.66, minkä
vuoksi tutkimuksessa sosiaalisen kompetenssin summamuuttuja koostuu vain kolmesta väittämästä neljän sijaan. Tutkimuksesta poistettu väittämä oli käänteinen väittämä numero 17 ”Näen
joukkueen sisäiset ristiriitatilanteet uhkana, josta haluan pysyä kaukana”.
Aineiston analyysin perustana käytettiin aineistosta nousseita keskiarvoja. Psyykkisten taitojen
välisiä yhteyksiä sekä taitojen ja ikä-taustamuuttujan välistä yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikertoimen avulla. Psyykkisten taitojen ja taustamuuttujien välisissä vertailuissa käytettiin normaalisti jakautuneiden summamuuttujien kohdalla parametrisiä testejä, kuten itsenäisten otosten T-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysia. Sosiaalisen kompetenssin summamuuttujaa ei voitu pitää normaalisti jakautuneena, minkä vuoksi muuttujan kohdalla käytettiin
epäparametrisiä Mann-Whitney U- ja Kruskal-Wallis-testejä. Taustamuuttujien yhteisvaikutuksen tutkimisessa hyödynnettiin monen muuttujan varianssianalyysiä (MANOVA). Tilastollisen merkitsevyyden rajana käytettiin 0.05 merkitsevyystasoa. Lisäksi aineistolle suoritettiin
ryhmittelyanalyysi, jonka tuloksien tarkastelun tukena käytettiin ristiintaulukointia.
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7

TULOKSET

Tutkimusaineisto koostui lopulta 120 korisliigapelaajan vastauksesta. Kaikki osallistujat eivät
kuitenkaan vastanneet kaikkiin kyselyn taustamuuttujia kartoittaviin kysymyksiin, minkä
vuoksi otoskoko vaihteli taustamuuttujittain. Tutkimuksessa mitattujen yksittäisten psyykkisten
taitojen välistä riippuvuutta tarkasteltiin Pearsonin tulomomenttikertoimella. Tarkemmat tulokset ovat taulukoituna liitteeseen 4. Voimakasta korrelaatioita ei taitojen välillä esiintynyt, mutta
kohtalaista riippuvuutta (r>.03) oli varsin monien psyykkisten taitojen suhteen. Korkein korrelaatio oli itseluottamuksen ja valmennettavuuden välillä (r=.47).

7.1

Korisliigapelaajien psyykkisten taitojen taso

Korisliigapelaajien psyykkisten taitojen tasoa mitattiin ACSI-28 -kyselyllä, johon oli liitetty
yksi ylimääräinen sosiaalista kompetenssia mittaava dimensio. Pelaajat vastasivat väittämiin
neljä-osaisella

likert-asteikolla,

joka

sisälsi

vastausvaihtoehdot

”ei

juuri

koskaan”, ”joskus”, ”usein” ja ”yleensä aina”. Kaikkien taitojen yhteenlaskettu keskiarvo oli
tutkimuksessa 1,96, minimiarvon ollessa 0 ja maksimiarvon ollessa 3. Pistelukema kuvaa
taitotasoa niin, että mitä korkeampi pistelukema sen parempi taitotaso. Taulukkoon 2 on koottu
yksittäisten psyykkisten taitojen keskiarvot ja keskihajonnat vastaajajoukossa.
TAULUKKO 2. Psyykkisten taitojen keskiarvot ja keskihajonnat korisliigapelaajilla (n=119)
Psyykkinen taito
Vastoinkäymisten käsittely
Paineensieto
Tavoitteenasettelu
Keskittymiskyky
Huolettomuus
Itseluottamus
Valmennettavuus
Sosiaalinen kompetenssi
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ka

kh

1.72
1.84
1.47
2.00
1.61
1.96
2.42
2.64

0.52
0.63
0.61
0.44
0.67
0.56
0.44
0.44

Taidoista sosiaalinen kompetenssi oli keskiarvollisesti korkein, valmennettavuus toiseksi
korkein ja keskittymiskyky kolmanneksi korkein. Vastoinkäymisten käsittelyn, paineensiedon,
itseluottamuksen ja huolettomuuden taidot sijoittuivat taitojen keskiarvoissa keskivaiheille.
Matalin keskiarvo oli tavoitteenasettelussa. Kyselyn sisältämien yksittäisten väittämien
keskiarvot ja -hajonnat on koottu taulukkoon 7 liitteeseen 3. Yksittäisten taitojen lisäksi ACSI28 -kyselyn kokonaispistemäärän avulla voidaan tarkastella vastaajien psyykkistä taitotasoa
kokonaisuutena. ACSI-28 -kyselyn korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 84, kun
kyselyn jokaisen väittämän (28) maksimipistemäärä on 3. Tässä tutkimuksessa vastaajien
kokonaispisteiden keskiarvo oli 52 ACSI-28 -kyselyn sisältämien psyykkisten taitojen suhteen.
Jos kokonaispistemäärään sisällytetään kyselyyn erikseen liitetty sosiaalisen kompetenssin
dimensio, jota mitattiin lopulta vain kolmella väittämällä, oli kyselyn korkein mahdollinen
pistemäärä 93 ja vastaajien kokonaispisteiden keskiarvo 60.

7.2

7.2.1

Taustamuuttujien yhteys taitotasoon

Ikä

Kyselyyn vastanneista 120 korisliigapelaajasta vain 101 vastasi kyselyn sisältämään syntymävuosi-monivalintakysymykseen. Vaikka seuran yhteyshenkilöille lähetetyssä saatetekstissä ja
tutkimustiedotteessa (liite 1) painotettiin, että tutkimukseen osallistujan on oltava vähintään 15vuotias, on käytännössä mahdollista, että kyselyyn on vastannut tutkimuksen kannalta alaikäisiä. Suomen koripalloliiton ylläpitämän basket.fi (2021a, 2021b) sivuston mukaan naisten ja
miesten korisliigajoukkueiden kokoonpanopanoissa koripallokaudella 2020–2021 oli yhteensä
kolme vuonna 2005-syntynyttä, mutta ei yhtään tämän nuorempaa pelaajaa. Vuonna 2005 syntynyt pelaaja on saattanut kyselyhetkellä olla alle 15-vuotias, mikäli on syntynyt joulukuun
puolivälin jälkeen. Todennäköisempää kuitenkin on, että pelaaja on soveltunut ikänsä puolesta
tutkimukseen mutta on jättänyt ilmoittamatta syntymävuotensa jostakin muusta syystä. Syynä
voi olla esimerkiksi kyselyn anonyymiyden varmistaminen, jos vastaajan syntymävuosi on
pelaajajoukossa harvinainen. Vastaajien ikä vaihteli tutkimuksessa 15 ikävuodesta 37
ikävuoteen, keskiarvon ollessa 22 vuotta (n=101). Iän yhteyttä psyykkisiin taitoihin tarkasteltiin
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Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella. Korrelaatiokertoimia kuvaava taulukko löytyy
liitteestä 4. Arvot vaihtelivat iän ja taitojen välillä r=-.127–.09 (n=101) eli iän ja psyykkisten
taitojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

7.2.2

Sukupuoli

Kyselyyn vastanneista 58 % oli naisia ja 42 % miehiä (n=120). Yksikään vastaajista ei valinnut
sukupuolekseen ”muu” -vaihtoehtoa. Naisten psyykkisten taitojen keskiarvo oli 1,92 ja miesten
2,02. Naisten ja miesten keskiarvot keskihajontoineen ja p-arvoineen on koottu taitokohtaisesti
taulukkoon 3. Lisäksi tarkemmat testitulokset löytyvät liitteestä 4. Parittaisissa vertailuissa tilastollisesti merkitseviä eroja naisten ja miesten taitojen välillä oli itseluottamuksessa, huolettomuudessa, sosiaalisessa kompetenssissa ja paineensiedossa. Miehet olivat tilastollisesti merkitsevästi naisia parempia itseluottamuksessa, huolettomuudessa ja paineensiedossa, kun taas
naiset olivat miehiä merkitsevästi parempia sosiaalisessa kompetenssissa.
TAULUKKO 3. Psyykkisten taitojen keskiarvot (vaihteluväli 0–3) ja -hajonnat naisilla (n=70)
ja miehillä (n=50) sekä p-arvot
Naiset

Miehet

ka

kh

ka

kh

Vastoinkäymisten
käsittely

p-arvo

1.69

0.53

1.77

0.51

.383

Paineensieto

1.73

0.64

2.00

0.59

.021*

Tavoitteenasettelu

1.48

0.68

1.47

0.51

.926

Keskittymiskyky

2.01

0.42

2.00

0.46

.812

Huolettomuus

1.46

0.67

1.83

0.61

.003**

Itseluottamus

1.81

0.53

2.17

0.53

.000***

Valmennettavuus

2.41

0.44

2.44

0.44

.799

Sosiaalinen kompetenssi

2.73

0.35

2.51

0.51

.007**

***p<.001; **p<.01; *p<.05

Lisäksi monen muuttujan varianssianalyysissa sukupuolella ja kansalaisuudella oli tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus vastoinkäymisten käsittelyyn (F=6,10; p=.015). Naisten osalta
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suomalaisten keskiarvo (ka 1,72) taidon suhteen oli yhdysvaltalaisiin (ka 1,25) verrattuna korkeampi, kun taas miehissä tilanne oli toisin päin suomalaisten keskiarvon (ka 1,72) ollessa yhdysvaltalaisia (ka 2,00) korkeampi. Yhdysvaltalaisia vastasi kyselyyn kokonaisuudessaan 14,
joista vain 5 oli naisia ja 9 miehiä. Myös sukupuolella ja pelipaikalla oli tilastollisesti
merkitsevä yhteisvaikutus sosiaalisen kompetenssin taitoon (ks. 7.2.4 koripallon pelipaikka).

7.2.3

Kansalaisuus

Vastaajajoukosta (n=120) 88 % oli suomen ja 12 % USA:n kansalaisia. Vastausvaihtoon ”muu,
mikä?” ei tullut yhtään vastausta. Taitojen keskiarvo suomalaisilla oli 1,94 ja yhdysvaltalaisilla
2,12. Keskiarvot kansalaisuuksittain on mallinnettu kuvioon 2 ja tarkemmat testitulokset löytyvät liitteestä 4. Yhdysvaltalaisilla oli suomalaisia korkeampi keskiarvo kuudessa kahdeksasta
taidosta. Keskittymisen ja huolettomuuden kohdalla suomalaiset olivat kuitenkin yhdysvaltalaisia keskiarvollisesti parempia. Tilastollisesti merkitseviä eroja kansalaisuuksien välillä oli
itseluottamuksessa, tavoitteenasettelussa, valmennettavuudessa ja paineensiedossa. Näissä kaikissa USA:n kansalaisilla oli suomen kansalaisia korkeammat keskiarvot.
3,0
suomi

USA

**

2,5

*
2,0

**

**

Keskiarvo (0–3)

1,5
1,0
0,5
0,0

Vastoinkäymisten
käsittely

Paineensieto

Tavoitteenasettelu Keskittymiskyky

Huolettomuus

Itseluottamus

Valmennettavuus

Sosiaalinen
kompetenssi

Psyykkinen taito

KUVIO 2. Psyykkisten taitojen keskiarvot kansalaisuuksittain (n=120). ***p<.001; **p<.01;
*p<.05.
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7.2.4

Koripallon pelipaikka

Tutkimukseen osallistuneista oli koripallon pelipaikkakohtaisesti tarkasteltuna 46 % takamiehiä, 40 % laitureita ja 14 % senttereitä (n=120). Takamiesten ja laitureiden suhteellisesti suurempaa osuutta saattaa selittää nykykoripallon tapa jakaa pelipaikat viiteen. Tällä tavalla takamiehen pelipaikkaa edustavat pelipaikat 1 ja 2, laitureiden pelipaikkaa paikat 3 ja 4 ja senttereiden pelipaikkaa ainoastaan pelipaikka 5. Takamiesten keskiarvo taidoissa oli 1,99, laitureiden 1,92 ja senttereiden 1,89. Tarkemmat tulokset parittaisista vertailuista ovat liitteessä 4. Parittaisissa vertailuissa psyykkisten taitojen ja pelipaikan välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p>.05).
Sen sijaan monen muuttujan varianssianalyysissa pelipaikalla ja kansalaisuudella oli tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus tavoitteenasettelussa (F=5,54; p=.006). Suomalaisten pelaajien
keskiarvot eivät eronneet pelipaikan mukaan (takamiesten ka 1,33, laitureiden ka 1,53 ja senttereiden ka 1,36), mutta yhdysvaltalaispelaajissa takamiehet (ka 2,19) ja sentterit (ka 2,50) olivat keskiarvollisesti laitureita (ka 1,30) parempia. Yhdysvaltalaisia vastasi kyselyyn kokonaisuudessaan 14, joista kahdeksan oli takamiehiä, viisi laitureita ja yksi sentteri. Lisäksi pelipaikalla ja sukupuolella oli tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus sosiaalisen kompetenssin taitoon (F=7,45; p=.001). Miehissä senttereillä (ka 1,80) oli takamiehiä (ka 2,53) ja laitureita (ka
2,65) matalampi keskiarvo taidon suhteen. Naisten osalta pelipaikalla ei ollut merkitystä taidon
keskiarvon kannalta (takamiehet ka 2,79, laiturit ka 2,68 ja sentterit ka 2,75).

7.2.5

Maajoukkueotteluiden määrä

Vastaajista 80 % ei ollut pelannut urallaan aikuisten maajoukkueotteluita. 1–5 ottelun pelikokemuksen maaotteluista omasi 7 % vastaajista ja yli viiden ottelun kokemuksen 13 % vastaajista (n=119). Psyykkisten taitojen keskiarvo maajoukkueotteluita pelaamattomilla oli 1,96, 1–
5 maajoukkueottelua pelanneilla 1,91 ja yli viisi ottelua pelanneilla 1,89. Kahden jälkimmäisen
ryhmän prosenttiosuuksia ja keskiarvoja ei voida kuitenkaan pitää täysin luotettavina, sillä
muuttujaa mittaavan kysymyksen muotoilussa tapahtui virhe. Viisi maaottelua pelanneilla pe40

laajilla oikeita vastausvaihtoehtoja oli tarjolla kaksi (”1–5” ja ”5 tai enemmän”). Tarkemmat
tulokset on koottu taulukkoon liitteeseen 4. Maajoukkueotteluiden määrällä ei kuitenkaan ollut
parittaisissa vertailuissa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psyykkisiin taitoihin (p>.05).

7.2.6

Ammattilaisuuden taso

Vastaajan ammattilaisuuden taso määriteltiin urheiluammattilaisuuden nelikenttämallinnuksen
(J. Lämsä, henkilökohtainen tiedonanto, 10.11.2020) mukaan. Tason määrittelyä varten vastaajaa pyydettiin arvioimaan prosentuaalisesti urheilun päätoimisuutta ja urheilutulojen osuutta
kokonaistuloistaan (ks. 6.2.1 Taustamuuttujat). Ne, jotka vastasivat molempiin ammattilaisuutta arvioiviin kohtiin alle 50 %, luokiteltiin ammattilaisuuden tasoltaan harrastajiksi. Puoliammattilaisiksi luokiteltiin ne, jotka vastasivat päätoimisuutta kartoittavaan kohtaan tasan tai
yli 50 % ja urheilutulojen osuuteen kokonaistuloista alle 50 %. Tasan tai yli 50 % molempiin
ammattilaisuutta mittaaviin kohtiin vastanneet luokiteltiin ammattilaisiksi. Tutkimukseen ei
vastannut yksikään, joka olisi arvioinut urheilun päätoimisuuden alle 50 % mutta urheilutulojen
osuuden kokonaistuloista tasan tai yli 50 %.
Ensimmäiseen ammattilaisuutta kartoittavaan kysymykseen vastasivat kaikki 120 tutkimukseen osallistunutta, mutta urheilutulojen osuutta kokonaistuloista arvioi vain 84 vastaajaa,
minkä vuoksi ammattilaisuuden taso -muuttuja koostuu vain 84 vastauksesta. Vastaajista 6 %
lukeutui ammattilaisuuden tasoltaan harrastajiksi, 18 % puoliammattilaisiksi ja 48 % ammattilaisiksi (n=84). Psyykkisten taitojen keskiarvot ja keskihajonnat p-arvoineen on koottu alla olevaan taulukkoon 4. Lisäksi tarkemmat testitulokset löytyvät liitteestä 4. Psyykkisten taitojen
keskiarvo oli korkein ammattilaisilla, toiseksi korkein puoliammattilaisilla ja matalin harrastajilla. Tilastollisesti merkitseviä eroja ammattilaisuuden tason ja psyykkisten taitojen välillä oli
paineensiedossa ja itseluottamuksessa. Molemmissa taidoissa ammattilaisilla oli selkeästi korkein keskiarvo ja puoliammattilaisilla ja harrastajilla taidot olivat toisiinsa verrattuna saman
tasoisia. Puoliammattilaiset ja harrastajat jäivät siis molemmat taidoissa ammattilaisia heikommiksi. Hajontaa oli kaikkien ryhmien sisällä varsin vähän, mutta erityisesti ammattilaisten vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia keskenään.
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TAULUKKO 4. Psyykkisten taitojen keskiarvot (vaihteluväli 0–3) ja keskihajonnat ammattilaisuuden tason (n=84) mukaan sekä p-arvot
Harrastajat

Puoliammattilaiset

Ammattilaiset

p-arvo

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Vastoinkäymisten
käsittely

1.50

0.22

1.80

0.12

1.77

0.07

.391

Paineensieto

1.61

0.19

1.64

0.12

2.00

0.09

.044*

Tavoitteenasettelu

1.25

0.22

1.44

0.12

1.57

0.08

.329

Keskittymiskyky

2.04

0.17

2.07

0.08

1.99

0.06

.759

Huolettomuus

1.54

0.25

1.62

0.12

1.69

0.09

.774

Itseluottamus

1.75

0.14

1.83

0.11

2.11

0.07

.045*

Valmennettavuus

2.61

0.14

2.40

0.09

2.43

0.06

.568

Sos. kompetenssi

2.52

0.24

2.67

0.11

2.63

0.06

.835

Yhteensä
1.85
***p<.001; **p<.01; *p<.05

0.20

1.93

0.11

2.02

0.07

7.2.7

Psyykkisten taitojen harjoittelun määrä

Psyykkisten taitojen harjoittelun määrää selvitettiin kysymällä ”Kuinka usein harjoittelet psykologisia taitoja tietoisesti?”. Vastaajista (n=120) 23 % vastasi kysymykseen ”en koskaan”.
Noin puolet eli 53 % vastaajista ilmoitti harjoittelevansa taitoja ”joskus”. ”Usein” taitoja harjoittelevia oli vastaajista 13 % ja ”säännöllisesti” taitoja harjoittelevia 8 %. Lisäksi vastausvaihtoehtona kysymykseen oli ”en tiedä”, jonka valitsi 4 % vastaajista. Psyykkisten taitojen keskiarvot vastausvaihtoehdon mukaan on esitetty kuviossa 3. Tarkemmat testitulokset löytyvät
liitteestä 4. Matalin taitojen keskiarvo oli niillä, jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan. Joskus
ja usein taitoja harjoittelevien keskiarvot olivat samat. Säännöllisesti taitoja harjoittelevien keskiarvo oli ryhmistä toisiksi korkein, sillä en tiedä- vaihtoehtoon vastanneiden keskiarvo oli taitojen keskiarvossa korkein. En tiedä -vastausvaihtoehtoon liittyviä tuloksia on kuitenkin syytä
tarkastella kriittisesti, sillä vastauksia oli vaihtoehdon kohdalla ainoastaan 5. Yksittäisten taito42

jen tarkastelussa harjoittelun määrällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä vastoinkäymisten käsittelyyn, paineensietoon tai keskittymiskykyyn. Näiden taitojen kohdalla kaikkien ryhmien välisten vertailujen p-arvot olivat yli 0.05. Sen sijaan harjoittelun määrällä nähtiin
tilastollisesti merkitsevä yhteys tavoitteenasettelun, huolettomuuden, keskittymiskyvyn, itseluottamuksen ja valmennettavuuden kohdalla. Itseluottamuksessa ja keskittymiskyvyssä erot
eivät kuitenkaan muodostuneet tilastollisesti merkitseväksi taitojen ja harjoittelun määrän eri
ryhmien välille (p<.05).

3

Keskiarvo (0–3)

2,5

2

1,5

1

0,5

0
en koskaan

joskus

usein

säännöllisesti

en tiedä

KUVIO 3. Psyykkisten taitojen keskiarvo sen mukaan, kuinka usein vastaaja on harjoitellut
psyykkisiä taitoja tietoisesti (n=120).
Tavoitteenasettelussa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero oli ”ei koskaan” harjoittelevien ja
”usein” harjoittelevien (p =.000) sekä ”ei koskaan” ja ”joskus” harjoittelevien (p=.013) ryhmien
välillä. Ne jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan (ka 1,07) olivat usein (ka 1,84) ja joskus (ka
1,50) harjoittelevia heikompia tavoitteenasettelussa. Myös säännöllisesti harjoittelevat olivat
usein harjoittelevia keskiarvollisesti hieman heikompia, mutta ryhmien välille ei muodostunut
kuitenkaan tilastollista merkitsevyyttä.
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Sosiaalisessa kompetenssissa ne, jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan olivat taidon suhteen
merkitsevästi heikompia kuin muut ryhmät (p-arvot .047; .005; .001 ja .023). Niiden, jotka eivät
koskaan harjoitelleet taitoja keskiarvo oli sosiaalisessa kompetenssissa 2,37, kun joskus taitoja
harjoittelevien keskiarvo oli 2,66, usein taitoja harjoittelevien 2,79, säännöllisesti taitoja harjoittelevien 2,93 ja niiden, jotka eivät tienneet kuinka usein harjoittelevat taitoja 2,92. Myös
joskus ja säännöllisesti harjoittelevien ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero taidon
suhteen (p=.025). Säännöllisesti taitoja harjoittelevat olivat joskus taitoja harjoittelevia parempia.
Huolettomuuden taidon kohdalla tilastollisesti merkitseväksi nousi se, harjoitteleeko psyykkisiä taitoja usein vai säännöllisesti (p=.020). Usein taitoja harjoittelevien keskiarvo huolettomuudessa oli 1,22 ja säännöllisesti harjoittelevien 2,06. Valmennettavuudessa puolestaan ne,
jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan erosivat tilastollisesti merkitsevästi niistä, jotka eivät
tienneet kuinka usein harjoittelevat taitoja (p=.041). Niiden vastaajien, jotka eivät harjoitelleet
taitoja koskaan, keskiarvo valmennettavuudessa oli 2,26. ”En tiedä” -vaihtoehtoon vastanneiden keskiarvo oli puolestaan 2,85 mikä lähentelee taidon maksimiarvoa. Kuten edellä on mainittu, tuloksen tulkinnassa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että ”en tiedä” -vaihtoehdon valitsivat vastaajajoukosta ainoastaan 5 vastaajaa.

7.3

Psyykkiset taitoprofiilit

Aineistolle tehtiin ryhmittelyanalyysi käyttäen Wardin metodia ja etäisyysmittaa. Ryhmittelyanalyysin agglomeraatio -taulukon ja dendogram -kuvion tulkinnan perusteella vastaajajoukosta voitiin nähdä muodostuvan kaksi tai kolme toisistaan mahdollisimman paljon eroavaa
ryhmää. Kolmen ryhmän jaottelussa vastaajajoukko jakaantui ryhmiin tasaisemmin (n= 33, 42
ja 44) kuin kahden ryhmän tapauksessa (n= 75 ja 44). Lisäksi kolmen ryhmän jaottelussa ryhmät olivat taustamuuttujien suhteen heterogeenisempiä kuin kahden ryhmän jaottelussa, minkä
vuoksi kolmen ryhmän eli profiilin jaottelu on tässä tulososiossa tarkemmassa tarkastelussa.
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Kolmen ryhmän ryhmittelyssä vastaajajoukko jakaantui selkeisiin tasoprofiileihin psyykkisten
taitojen suhteen. Profiilissa 1 oli keskiarvollisesti parhaimmat taidot ja profiilissa 3 heikoimmat
taidot. Profiili 2 asettui keskiarvollisesti profiilien 1 ja 3 väliin. Yleiset sekä taitokohtaiset keskiarvot ja keskihajonnat on koottu taulukkoon 5. Profiililla 1 oli korkein keskiarvo seitsemässä
kahdeksasta taidosta. Ainoastaan sosiaalisen kompetenssin taidossa profiililla 2 oli tilastollisesti korkein keskiarvo, mikä kuitenkin erosi profiilin 1 keskiarvosta vain 0,004 verran. Profiililla 3 oli profiileista heikoin keskiarvo kaikissa taidoissa, vaikkakin tavoitteenasettelun
osalta vain 0,03 verran profiilia 2 heikompi.
TAULUKKO 5. Ryhmittelyanalyysin muodostaman kolmen profiilin keskiarvot ja keskihajonnat psyykkisten taitojen suhteen
Profiili 1 (n=33)
ka

kh

Profiili 2 (n=42)
ka

kh

Profiili 3 (n=44)
ka

kh

Vastoinkäymisten käsittely

2.05

0.48

1.90

0.36

1.30

0.52

Paineensieto

2.52

0.40

1.63

0.37

1.55

0.63

Tavoitteenasettelu

1.80

0.54

1.36

0.60

1.34

0.61

Keskittymiskyky

2.31

0.29

2.05

0.33

1.74

0.44

Huolettomuus

1.94

0.56

1.80

0.46

1.19

0.67

Itseluottamus

2.44

0.39

1.97

0.48

1.60

0.56

Valmennettavuus

2.62

0.37

2.58

0.38

2.13

0.44

Sos. kompetenssi

2.80

0.28

2.80

0.20

2.36

0.44

Yhteensä

2.31

0.41

2.01

0.40

1.65

0.54

Kuten taulukosta 5 ja kuviosta 4 nähdään, profiili 1 erosi muista profiileista erityisesti paineensiedon osalta, jossa profiilin 1 keskiarvo selvästi kahta muuta profiilia korkeampi. Myös tavoitteenasettelun suhteen profiili 1 oli selkeästi kahta muuta profiilia parempi. Itseluottamuksessa
erot olivat tasaisen suuret kaikkien kolmen profiilien välillä. Profiili 3 erosi muista profiileista
erityisesti huolettomuudessa, jossa se sai kaikkien taitojen suhteen alhaisimman keskiarvon
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sekä vastoinkäymisten käsittelyssä, jonka keskiarvo jäi myös varsin alhaiseksi. Lisäksi profiilin
3 keskiarvo jäi selvästi kahta muuta profiilia alhaisemmaksi valmennettavuudessa ja sosiaalisessa kompetenssissa, vaikka profiilin keskiarvot olivatkin taidoissa suhteellisen korkeat.

3
2,5

Keskiarvo (0-3)

2
1,5
1

profiili 1 (n=33)
profiili 2 (n=42)

0,5

profiili 3 (n=44)
0

Taito

KUVIO 4. Psyykkisten taitojen keskiarvot profiileittain.
Taustamuuttujien osuudet profiileissa selvitettiin profiilimuuttujien ja taustamuuttujien ristiintaulukoinnilla. Tulokset ovat koottuna taulukkoon 6. Kaikissa profiileissa pelaajien keskimääräinen ikä oli 22 vuotta. Sukupuoli-taustamuuttujan mukaan tarkasteltuna profiiliin 1 lukeutui
suurin osuus tutkimukseen osallistuneista miehistä ja profiiliin 2 suurin osuus naisista. Profiilissa 3 naisten ja miesten osuudet olivat lähes samankokoiset. Selkeitä eroavaisuuksia osuuksien suhteen oli etenkin ammattilaisuuden taso -taustamuuttujan osalta, jossa taitojen suhteen
korkeatasoisimpaan profiiliin eli profiiliin 1 kuului suurin osuus tutkimukseen osallistuneista
ammattilaisista. Taitojen suhteen keskitasoiseen profiiliin eli profiiliin 2 lukeutui suurin osuus
puoliammattilaisista ja taitojen suhteen heikoimpaan profiiliin eli profiiliin 3 suurin osuus harrastajista. Profiilissa 1 puoliammattilaisten ja harrastajien osuudet olivat suhteellisen pienet.
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Myös psyykkisten taitojen harjoittelun määrää kuvaavan muuttujan ryhmät jakautuivat profiileihin osin epätasaisesti. Profiiliin 3 ei kuulunut esimerkiksi lainkaan säännöllisesti psyykkisiä
taitoja harjoittelevia, tai niitä, jotka eivät tienneet kuinka usein taitoja harjoittelevat. Nämä taustamuuttujaryhmät jakautuivat tasaisesti profiilien 1 ja 2 välille. Profiilia 3 kuvasi taustamuuttujan suhteen parhaiten ryhmät, jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan tai jotka harjoittelivat taitoja usein. Erityisen tasaisesti profiilien välille jakautui maajoukkueotteluiden määrä -taustamuuttuja.
TAULUKKO 6. Taustamuuttujien osuudet ryhmittelyanalyysin muodostamissa ryhmissä
Sukupuoli

naiset
miehet

Profiili 1
19 %
40 %

Kansalaisuus

suomi
USA

26 %
43 %

36 %
29 %

38 %
29 %

Pelipaikka

takamies
laituri
sentteri

32 %
29 %
12 %

41 %
23 %
53 %

28 %
48 %
35 %

Ammattilaisuuden taso

harrastaja
puoliammattilainen
ammattilainen

14 %
14 %
38 %

29 %
52 %
32 %

57 %
33 %
30 %

0
1–5
5+

28 %
25 %
27 %

35 %
38 %
33 %

37 %
38 %
40 %

en koskaan
joskus
usein
säännöllisesti
en tiedä

19 %
27 %
31 %
44 %
50 %

26 %
41 %
13 %
56 %
50 %

56 %
32 %
56 %
0%
0%

Maajoukkueotteluiden
määrä

Taitojen harjoittelun määrä
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Profiili 2
42 %
26 %

Profiili 3
39 %
34 %

8

POHDINTA

Tässä tutkimuksessa pyrittiin muodostamaan yleiskuva Suomen pääsarjatason koripalloilijoiden eli korisliigapelaajia psyykkisistä taidoista. Tutkimuksen avulla kartoitettiin korisliigapelaajien itsearvioon perustuvaa psyykkisten taitojen tasoa sekä taitoihin vaikuttavia taustatekijöitä. Lisäksi pelaajajoukosta erottui kolme taitotasoltaan ja taustamuuttujaosuuksiltaan toisistaan poikkeavaa ryhmää, joista muodostui tutkimukseen kolme erilaista psyykkisten taitojen
taitoprofiilia. Seuraavassa pohditaan tutkimustuloksia tutkimuskysymyskohtaisesti, tiivistetään
tutkimuksen johtopäätökset sekä nimetään tutkimuksen myötä heränneet jatkotutkimusehdotukset.

8.1

Psyykkinen taitotaso

Korisliigapelaajien psyykkisten taitojen taso määriteltiin ACSI-28 -mittarin sisältämien taitojen
ja ylimääräisenä mitatun sosiaalisen kompetenssin osalta. Mitattujen taitojen keskiarvo oli tutkimuksessa 1,96, potentiaalisen maksimiarvon ollessa 3 ja minimiarvon 0. Keskiarvot kuvaavat
taitotasoa niin, että mitä korkeampi keskiarvo sen parempi taitotaso. Ylimääräisen dimension
vuoksi psyykkisten taitojen kokonaispistemäärän tai yleisen keskiarvon vertaileminen aikaisempiin tutkimuksiin ei ole kovin mielekästä. Tulokset antavat kuitenkin tietoa taitojen nykyisestä tasosta ja tarjoavat mahdollisuuden verrata tasoa tulevaisuuden korisliigan tai muiden koripallosarjojen pelaajien tasoon. Tietämystä aiheeseen tuo myös yksittäisten taitojen tason tarkastelu ja vertailu tutkimuksen sisällä. Suoria johtopäätöksiä yksittäisten taitojen keskiarvoista
ja tasojen riittävyydestä on kuitenkin hankalaa tehdä.

8.1.1

Taitavuus vuorovaikutustaidoissa

Tässä tutkimuksessa sosiaalisen kompetenssin taito sai tutkimuksen kaikista kahdeksasta taidoista korkeimman keskiarvon (ka 2,64). Tulos sopii hyvin oletukseen siitä, että etenkin joukkueurheilussa urheilijoilta vaaditaan korkeaa vuorovaikutusosaamista. Lisäksi juuri koripallo
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erottuu monista muista joukkueurheilulajeista vuorovaikutuksen monimutkaisuudessa (Jones
1974). Korisliigat edustavat suomessa aikuisten pääsarjoja eli kilpailullisesti maan korkeimman
tason koripallosarjoja. Saattaakin olla, että pääsarjatason joukkueeseen pääseminen jopa edellyttää riittävän korkeaa tasoa sosiaalisessa kompetenssissa, sillä psyykkisistä taidoista erityisesti joukkueen jäsenten vuorovaikutusosaamisen on todettu olevan yhteydessä joukkueen suoriutumiseen (Rose-Krasnor & Denham 2007).
Sosiaalisen kompetenssin varsin korkeassa keskiarvossa ja sijoittumisessa taidoista parhaimmaksi on kuitenkin huomioitava taitomuuttujan muodostuminen tutkimuksessa. Sosiaalisen
kompetenssin taito oli ainoa taito, jonka tutkija loi itse kirjallisuuden ja oman asiantuntemuksensa pohjalta osaksi psyykkisiä taitoja mittaavaa kyselyä. Riittävän sisäisen yhdenmukaisuuden takaamiseksi summamuuttujaa mittaavista väittämistä yksi pudotettiin reliabiliteettitarkastelun myötä pois aineistosta. Niinpä sosiaalista kompetenssia kuvasivat tutkimuksessa vain
kolme kyselylomakkeen väittämää neljän sijaan. Muista taidoista poiketen sosiaalinen kompetenssi oli myös ainoa, jonka jakauma ei ollut tutkimuksessa normaalisti jakautunut.
Keskiarvollisesti toiseksi parhaimpana taitona oli tutkimuksessa valmennettavuus, joka niin
ikään sai tutkimuksessa keskimääräistä korkeampia arvoja (ka 2,42). Kuten sosiaaliseen kompetenssiin, myös valmennettavuuteen linkittyy joukkueurheilun keskeisiä elementtejä, kuten
taito joustavaan tiimityöskentelyyn (Giacobbi 2000). Tässä tutkimuksessa valmennettavuudella
mitattiin kuitenkin pääasiassa urheilijan taitoa palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen. Taitavuus sosiaalisessa kompetenssissa saattaa heijastua valmennettavuuteen kuitenkin
myös palautteen osalta, sillä palautteen vastaanottaminen on osa kommunikaatiota ja kommunikaatio puolestaan keskeinen osa vuorovaikutusta (Weinberg & Gould 2019).
Koripalloa voidaan pitää taitolajina, jossa palautteen antaminen on hyvin luonnollinen osa toimintaa niin motivointikeinona kuin suoritusta ohjaavana keinona. Pääsarjatason koripalloilijoilla on kokemusta useista vuosista palautteen antoa ja vastaanottamista sisältävissä harjoitteluympäristöissä, mikä on luultavasti edesauttanut valmennettavuuden kehittymistä. Toisaalta
urheilijan eteneminen pääsarjatasolle asti voidaan tulkita niin, että urheilija on osannut käyttää
aikaisemmin saamaansa palautetta hyödyksi oppimisessaan ja kehittymisessään. Tutkimustulos
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on yhteneväinen aikaisempien kanssa, sillä pelkästään ACSI-28 -mittarin sisältämien psyykkisten taitojen tarkastelussa valmennettavuus oli tässä tutkimuksessa taidoista korkein. Näin on
ollut myös muissa koripalloa käsittelevissä tutkimuksissa, joissa ACSI-28 -mittaria on hyödynnetty (mm. Goudas ym. 1998; Thompson 2000; Yadav ym. 2012).

8.1.2

Itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn kokonaisvaltaisuus

Valmennettavuuden jälkeen korkeimpana taitona on ollut suurimmassa osassa tutkimuksia itseluottamus, mutta tässä tutkimuksessa itseluottamusta hieman paremmaksi psyykkiseksi taidoksi osoittautui keskittymiskyky. Keskittymiskyvyn keskiarvo (ka 2,00) oli hieman korkeampi
mutta hyvin lähellä tutkimuksessa mitattujen psyykkisten taitojen yleistä keskiarvoa. Urheilusuorituksen onnistumisen kannalta urheilijan on tärkeää suunnata keskittymisensä suorituksen
kannalta oleellisiin asioihin ja ohittaa epäoleelliset asiat. Keskittymiskykyä häiritsevät tekijät
voivat olla ulkoisia ympäristöstä nousevia tekijöitä tai urheilijan sisäisiä, keskittymistä häiritseviä ajatuksia ja tunteita. Sisäisiksi häiriötekijöiksi nimetään usein esimerkiksi menneen tai
tulevan murehtiminen, riittämätön motivaatio sekä erilaiset tunteisiin liittyvät tekijät, jotka lisäävät suorituksen kannalta epäoleellisten asioiden määrää. (Weinberg & Gould 2019.) Taitavuus muissa psyykkisissä taidoissa, kuten tunteiden säätelyssä ja motivaatiossa voikin tehdä
keskittymisestä helpompaa ja toisaalta myös hyvä keskittymiskyky auttaa muiden psyykkisten
taitojen hyödyntämistä.
Keskiarvollisesti lähellä keskittymiskyvyn tasoa oli tutkimuksessa itseluottamus, jonka keskiarvo (ka 1,96) vastasi tarkasti kaikkien tutkimuksessa mitattujen taitojen keskimääräistä tasoa. Tutkimustulosten perusteella vastaajien yleinen psyykkinen taitavuus voidaankin tulkita
juuri niin hyväksi, kuin on heidän itseluottamuksensa. Toisaalta itseluottamus on voinut vaikuttaa myös siihen tapaan, jolla pelaaja on vastannut psyykkisiä taitoja mittaaviin väittämiin.
Itseluottamukseen vaikuttaa keskeisesti urheilijan oma tulkinta kykyjensä riittävyydestä, minkä
vuoksi itseluottamuksen yhteydessä mitattiin tavoiteorientaation tehtäväsuuntautuneisuutta.
Kun tavoiteorientaatio on tehtäväsuuntautunut, koettu pätevyys on seurausta omasta kehittymisestä ja yrittämisestä. Tällöin menestymisen tunteen kannalta tärkeintä on suoritustason kohot50

taminen tai saaminen tavoitellulle tasolle. (Nicholls 1989.) Todellisuudessa urheilijat voivat
perustaa, ja usein osittain perustavatkin, tulkintansa kykyjensä riittävyydestä myös vertaamalla
itseään muihin. Tämä niin kutsuttu minäsuuntautuneisuus ei kuitenkaan sulje pois tehtäväsuuntautunutta tavoiteorientaatiota, jonka on todettu olevan monien tekijöiden suhteen minäsuuntautuneisuutta suotuisampi tavoiteorientaation muoto. (Roberts 2001; Liukkonen & Jaakkola
2018.)
Keskittymiskyvyn ohella myös itseluottamus voidaan hahmottaa tulosten valossa varsin kokonaisvaltaiseksi psyykkiseksi taidoksi. Tähän viittaa myös psyykkisten taitojen välisien korrelaatioiden tarkastelu, jossa itseluottamuksella oli kohtalainen riippuvuus kuuteen tutkimuksessa
mitattuun psyykkiseen taitoon. Mielenkiintoista olisikin tietää, johtaisiko itseluottamuksen tason nosto automaattisesti myös muiden psyykkisten taitojen tason paranemiseen tai muiden
taitojen säännöllinen harjoittelu itseluottamuksen kasvuun. Kohtalaisia korrelaatioita oli myös
monien muiden tutkimuksessa mitattujen taitojen välillä. Keskeistä onkin tiedostaa psyykkisten
taitojen päällekkäisyys. Vaikka taitoja tarkastellaan tutkimuksessa erillisinä ja osin rajattuina
kykyinä, muodostavat ne yhdessä itsesäätelyyn vaikuttavan moniulotteisen kokonaisuuden.

8.1.3

Tunteiden säätely kehityskohteena

Paineensiedon, vastoinkäymisten käsittelyn ja huolettomuuden taidot sijoittuivat tutkimuksen
taitotasovertailussa viimeistä edeltäviksi. Ne olivat kaikki keskimääräistä taitotasoa hieman
heikompia mutta lähes saman tasoisia keskenään, paineensiedon keskiarvon ollessa 1,84, vastoinkäymisten käsittelyn 1,72 ja huolettomuuden 1,61. Kaikki taidot esiteltiin tutkimuksen kirjallisuusosiossa tunteiden säätely -käsitteen yhteydessä, sillä taidot kuvaavat tarkempia osaalueita tunteiden säätelyssä. Tulos saattaakin kuvata yksittäisten taitojen lisäksi myös laajemmin kykyä tunteiden säätelyyn. Huomion arvoista kuitenkin on, että taitojen välillä ei ollut
kovin voimakkaita korrelaatioita. Tutkimuksessa urheilijoiden vahvin psyykkinen taito oli sosiaalinen kompetenssi, joka sekin perustuu osin tunteiden säätelylle. Sosiaalisen kompetenssin
keskiarvo oli merkittävästi tunteiden säätelyn alataitoja korkeampi, mikä saattaa kieliä urheili-
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joiden taitavuudesta tunteiden säätelyssä vuorovaikutustilanteissa, mutta heikommasta intrapsyykkisestä säätelykyvystä.
Tunteiden säätelyyn liittyvien taitojen keskiarvollinen pistelukema oli 1,72/3. Tästä ei voida
kuitenkaan suoraan päätellä taitotason riittävyyttä tai riittämättömyyttä. Keskeisempää onkin
huomioida tuloksissa se, että taitojen keskiarvot olivat tutkimuksessa keskimääräistä alhaisempia ja sijoittuivat kahdeksan taidon kokonaisuudessa sijoille 5-7. Paineensiedon, vastoinkäymisten käsittelyn ja huolettomuuden taidoissa on siis tutkimustulosten valossa varaa parantaa. Taitotason nostamista ja taitojen harjoittelua puoltaa myös kirjallisuudessa korostuva tunteiden ja niiden säätelyn keskeinen merkitys urheilussa suoriutumisessa. Koripallossa tunteiden
yhteyden pelaajan onnistuneen tai epäonnistuneen peliin osallistumisen tekijöihin ovat löytäneet mm. Uphill ym. 2014. Suorituksen näkökulmasta keskeisin tunteiden säätelyn tavoite on
yksilöllisesti optimaalisen vireystilan saavuttaminen, jossa urheilijan fyysinen ja kognitiivinen
toiminta ovat parhaimmillaan (Weinberg & Gould 2019). Tunteiden säätelyn taidolla on kuitenkin paikkansa myös suoritustilanteiden ulkopuolella, urheilijan henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Henkistä tasapainoa voivat koetella urheilussa esimerkiksi odottamaton tuloskehityksen taantuminen, vaikeat loukkaantumiset ja urheilu-uran lopettaminen. (Kokkonen 2018.)

8.1.4

Taitamattomuus tavoitteenasettelussa

Aikaisempia tutkimuksia on yhdistänyt huolettomuuden taidon sijoittuminen taidoissa keskiarvollisesti heikoimmaksi (mm. Goudas ym. 1998; Thompson 2000; Yadav ym. 2012). Korisliigapelaajien kohdalla huolettomuus oli taidoissa keskiarvollisesti toiseksi viimeinen, mutta sitä
heikommaksi taidoksi osoittautui kuitenkin vielä tavoitteenasettelu. Yleisesti ottaen tavoitteenasettelun matalinta keskiarvoa (ka 1,47) voisi selittää jälleen joukkueurheiluun liittyvät elementit, kuten joukkueen suoriutumisen ja menestymisen priorisoiminen ennen yksilösuoriutumista
ja -menestystä. Tavoitteenasettelu saattaa tällöin toteutua joukkueen tasolla, mutta jäädä vähäisemmäksi urheilijan henkilökohtaisella tasolla. Joukkueiden yhteinen tavoitteenasettelu on tärkeää, sillä se on tehokas tapa sitouttaa ja motivoida joukkueen jäseniä yhteiseen toimintaan.
Pelaajat tarvitsevat kuitenkin tavoitteenasettelua myös henkilökohtaisella tasolla, jotta proses52

sissa huomioidaan paremmin urheilijan yksilölliset tarpeet ja toiveet esimerkiksi pelipaikan tai
muun roolin mukaan. (Weinberg & Gould 2019.)
Käsitteellisesti tavoitteenasettelu kuvaa enemmän psyykkisten taitojen kehittämiseen käytettävää keinoa kuin itsenäistä psyykkistä taitoa. Oikein hyödynnettynä tavoitteenasettelua voidaan
pitää esimerkiksi erittäin tehokkaana keinona motivaation kasvattamisessa (Weinberg & Gould
2019). Keinonäkökulmasta tarkasteltuna tutkimustulos voisikin viitata pelaajien jonkinlaiseen
taitamattomuuteen tavoitteenasettelun prosessissa. Keskeistä keinon hyödyntämisessä on muun
muassa tarpeeksi haastavien ja erilaisten tavoitteiden (tulos-, suoritus- ja prosessitavoitteet)
asettaminen eri aikaväleille sekä niiden objektiivinen arvioiminen. Yleisiä haasteita ovat puolestaan liika tulostavoitteisiin keskittyminen, tavoitteiden epämääräisyys, liian monien tavoitteiden asettaminen yhtäaikaisesti ja puutteet tavoitteiden mittaamisessa ja arvioinnissa. (Weinberg & Gould 2019.) Tavoitteenasettelu vaatii siis käyttäjältään ymmärrystä ja osaamista keinon prosessiluontoisuudesta ja käyttöön liittyvistä asioista. Mielenkiintoista onkin pohtia, osataanko pelaajia opettaa tai ohjata tavoitteenasetteluun tarpeeksi ja kenen vastuulla opettamisen
tulisi olla.

8.2

Taustamuuttujien merkitys psyykkisissä taidoissa

Aiempien tutkimusten mukaan urheilijoiden psyykkisiin taitoihin yhteydessä olevia tekijöitä
ovat muun muassa urheilulaji (Mahoney ym. 1987, Birrer & Morgan 2010), urheilijan ikä (Thomas ym. 1999; Nicholls ym. 2009), sukupuoli (White 1993; Nicholls ym. 2009), kansalaisuus
(Cox & Liu 1993; Thompson 2000), pelipaikka (Nanda & Dimyati 2019), ammattilaisuuden
taso (Mahoney ym. 1987; Krane & Williams 2010), urheilussa menestyminen (Weinberg &
Gould 2019) ja psyykkisten taitojen harjoittelun määrä (Zakrajsek & Blanton 2017). Tutkimustulokset ovat olleet kuitenkin osin ristiriitaisia, sillä osassa tutkimuksista yhteyksiä edellä mainittujen taustamuuttujien ja psyykkisten taitojen välillä ei ole ollut. On myös syytä ottaa huomioon, että osa aiheen tutkimuksista on jo varsin vanhoja. Tässä tutkimuksessa korisliigapelaajien psyykkisiin taitoihin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä olevia taustamuuttujia olivat
sukupuoli, kansalaisuus, ammattilaisuuden taso ja psyykkisten taitojen harjoittelun määrä. Yh53

delläkään taustamuuttujalla ei ollut vaikutusta kaikkiin tutkimuksen mitattuihin taitoihin, vaan
niiden vaikutus heijastui korkeintaan neljään taidoista. Tulosten tulkinnassa on syytä huomioida, että aineisto analysoitiin pääosin parametrisillä testeillä, mutta sosiaalisen kompetenssin
kohdalla käytettiin epäparametrisiä testejä.

8.2.1

Eroja selittävät taustamuuttujat

Miehet ja naiset olivat tutkimuksessa yleisesti ottaen saman tasoisia psyykkisten taitojen kokonaisuudessa. Miehet erottuivat kuitenkin yksittäisistä taidoista tilastollisesti merkitsevästi edukseen itseluottamuksessa, huolettomuudessa ja paineensiedossa. Paineensiedon ja huolettomuuden taidoilla on monia käsitteellisiä yhtymäkohtia. Molemmat taidot liittyvät vahvasti urheilijan
tunteiden säätelyyn, paineensiedon viitatessa stressin käsittelyyn ja huolettomuuden ahdistuneisuuden tunteen käsittelyyn. Aiheen kirjallisuuden mukaan naisurheilijat kokevat ahdistuneisuutta yleisesti ottaen miesurheilijoita enemmän (Rice ym. 2019). Erityisesti piirreahdistuneisuuden eli urheilijan pysyvämmän ahdistuneisuustaipumuksen on todettu olevan yksi altistavista tekijöistä niin stressille kuin urheilusuoritukseen liittyvälle tilannesidonnaiselle ahdistuneisuudelle. (Weinberg & Gould 2019.) Naisten miehiä korkeampi piirreahdistuneisuus voisi
olla yksi mahdollinen taitojen eroja selittävä tekijä, mutta tutkimustulokset piirreahdistuneisuuden sukupuolieroista ovat olleet toistaiseksi varsin ristiriitaisia.
Espanjan naisten koripallomaajoukkueen ja pääsarjatason pelaajien harjoitusten tai otteluiden
aikaista ahdistuneisuutta koskevassa tutkimuksessa (ks. Guillén & Sánchez 2009) eroteltiin erilaisia ahdistuneisuutta aiheuttavia tekijöitä. Yli puolet tekijöistä luettiin sellaisiksi pelaajien
henkilökohtaisiksi tekijöiksi, jotka saivat pelaajat tuntemaan, etteivät he olleet tarpeeksi valmistautuneita harjoituksiin tai otteluihin. Tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi loukkaantumiset,
osaamattomuus jonkin taidon suhteen, vapaa-ajan puute ja väsymys. Muita ahdistusta aiheuttavia tekijöitä olivat muun muassa lopputulokseen, valmentajaan ja joukkuekavereihin liittyvät
tekijät. Lisäksi joka viides naisten maajoukkuepelaajan raportoima ahdistuneisuutta aiheuttava
tekijä liittyi sukupuoleen, kuten naiskoripallolle annettuun vähäiseen arvostukseen, miesten ja
naisten urheilun väliseen epätasa-arvoon ja naiskoripallon heikkoon organisaatioon. (Guillén &
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Sánchez 2009.) Yleisesti ottaen nais- ja miesurheilun erilainen asema voi olla merkittävä stressitekijä myös suomalaisille naiskoripalloilijoille.
Ehkä todennäköisin syy eroille paineensiedossa ja huolettomuudessa on kuitenkin tutkimuksessa havaittu sukupuolten välinen ero itseluottamuksessa, joka oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Epävarmuus on keskeisin stressiä ja ahdistusta aiheuttava tilannetekijä kilpailutilanteen
tai -tapahtuman tärkeyden ohella. Varmuuden taso taas kuvaa urheilijan itseluottamusta. (Weinberg & Gould 2019.) Myös aiemmat naisten ja miesten välisiä eroja itseluottamuksessa käsitelleet tutkimukset ovat tulleet usein siihen tulokseen, että miehillä on naisia korkeampi itseluottamus urheilussa (Vealey 1988; Krane & Williams 1994; Nicholls ym. 2009.).
Syitä eroille on yritetty etsiä sukupuolten suhteen erilaisista sosialisoitumisprosesseista, kuten
sisäistetyistä sukupuolinormeista, stereotypioista tai oletuksista, joissa naiset nähdään toiset
huomioon ottavina ja vaatimattomina ja miehet itsekeskeisempinä ja määrätietoisempina toimijoina, mikä saa naisurheilijat aliarvioimaan urheilullisia kykyjään. (Williams & Best 1990.)
Tyttöjä ja heidän toimintaansa lapsuudessa tarkkaillaan ja suojellaan aikuisten toimesta poikia
enemmän, mikä voi osaltaan rajoittaa naisten fyysisten taitojen kehitystä ja siihen liittyvää itseluottamusta. Fyysinen aktiivisuus ja kilpailullisuus on liitetty historian saatossa enemmän
mies- kuin naissukupuoleen, mikä on näkynyt naisten vähäisempänä altistuksena fyysisesti kilpailullisille ympäristöille. (Fredrickson & Harrison 2005.) Nykyisestä naisurheilun kasvusta
huolimatta sukupuolistereotypioita esiintyy jossakin määrin edelleen urheilun kontekstissa. Esimerkiksi tehoon perustuvat urheilulajit ja kontaktilajit mielletään usein edelleen maskuliinisiksi
(Hays ym. 2009).
Voi myös olla, että nais- ja miesurheilijat perustavat itseluottamuksensa eri asioille. Hays’n ym.
(2007) mukaan ammattilaistason naisurheilijoiden itseluottamus perustui enemmän tunteelle
kilpailullisesta edusta (kuten vastustajan näkemiseen turhautuneena tai uupuneena), kun taas
miesurheilijoiden itseluottamus kumpusi uskosta, että he vain ovat parempia kuin vastustajansa.
Naisten on todettu olevan alttiimpia ulkoisille itseluottamusta heikentäville tekijöille kuin miesten (Hays ym. 2009). Naisurheilijoiden itseluottamus saattaakin näyttäytyä miesurheilijoita tilannekohtaisempana ja enemmän ulkoisten tekijöiden kautta määräytyvänä eli tavoiteorientaa55

tioltaan minäsuuntautuneena. Tämä saattaa heijastua tutkimuksen kyselyn itseluottamusta mittaaviin väittämiin vastaamisessa, jossa itseluottamusta kartoitetaan tehtäväsuuntautuneesta näkökulmasta.
Sukupuolten välisiä eroja havaittiin tutkimuksessa myös toisin päin. Naiset olivat miehiä merkitsevästi taitavampia sosiaalisen kompetenssin taidossa, mikä sekin myötäilee osaa aikaisemmista tutkimuksista. Yleisen käsityksen mukaan naiset ovat miehiä vuorovaikutteisempia ja taitavampia erityisesti empatiakyvyn suhteen. Aiheesta on kuitenkin ristiriitaisia tutkimustuloksia
ja keskustelun aiheeksi onkin noussut miesten halu tai tarve osoittaa empatiaa. Miessukupuolta
ja maskuliinisuutta ei nimittäin mielletä empatiaan ja huolenpitoon samalla tavalla sopivaksi
kuin naissukupuolta (Goleman 1999). Niinpä sosiaalisen kompetenssin ajoittainen taitamattomuus urheiluolosuhteissa voi johtua enemmän siitä kuvasta, jonka miesurheilijat haluavat antaa
itsestään, kuin heidän sosiaalisen kompetenssinsa todellisesta tasosta. Tunteiden säätelyä pidetään tärkeänä tekijänä sosiaalisessa kompetenssissa ja sen suhteen miehet erottuivat tässä tutkimuksessa kuitenkin edukseen paineensiedon ja huolettomuuden osalta.
Edellisistä tutkimustuloksista huolimatta on syytä muistaa, että suuria ihmisryhmiä vertailtaessa minkä tahansa psykologisen ulottuvuuden suhteen ryhmien välillä on aina enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja (Goleman 1999). Vaikka naiset olivat miehiä parempia sosiaalisessa kompetenssissa, oli miestenkin sosiaalisen kompetenssin taito tutkimuksessa varsin korkealla tasolla. Sukupuolten väliset erilaiset sosialisoitumisprosessit voivat näkyä todellisina eroina taidoissa tai vain tavassa vastata tutkimuskyselyn sisältämiin väittämiin.
Toinen taustamuuttuja, jonka suhteen tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja
psyykkisissä taidoissa, oli vastaajan kansalaisuus. Yhdysvaltalaispelaajilla oli suomalaispelaajia korkeampi keskiarvo kuudessa kahdeksasta mitatusta taidosta, vaikka kaikkien taitojen yhteenlaskettu keskiarvo ei merkitsevästi kansalaisuusryhmien välillä eronnutkaan. Merkitseviä
eroja yhdysvaltalaisten ja suomalaisten välille syntyi itseluottamuksessa, tavoitteenasettelussa,
valmennettavuudessa ja paineensiedossa. Itseluottamuksen merkitystä paineensietoon tarkasteltiin jo aikaisemmin sukupuolten välisiä eroja käsiteltäessä. Erot näissä kahdessa taidossa voivat kulkea siis hieman käsi kädessä. Yhdysvaltalaisten korkeampi itseluottamus voisi selittyä
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ainakin kahdella tapaa. Korisliigoissa pelaavat yhdysvaltaiset ovat lähes kaikki ammattilaispelaajia, joiden rooli on edustamissaan joukkueissa keskeinen. Sarjojen ulkomaalaiskiintiösäädösten takia joukkueet voivat ottaa vain rajatun määrän ulkomaalaisia pelaajia, minkä vuoksi
ulkomaalaispelaajien pelillinen taso on varsin korkea. Psyykkisten taitojen on todettu olevan
yhteydessä urheilussa suoriutumiseen (Weinberg & Gould 2019), minkä vuoksi pelaajien tason
voidaan nähdä liittyvän myös psyykkisten taitojen tasoon.
Koska kaikki kyselyhetkellä ulkomaalaiset pelaajat olivat yhdysvaltalaisia, voidaan eroa itseluottamuksessa hahmottaa myös kulttuurierojen kautta. Suomalainen ja yhdysvaltalainen kulttuuri eroavat Hofsteden (2011) kulttuurien ulottuvuuksien avulla tarkasteltuna monella tapaa.
Esimerkiksi yhdysvaltalaisen kulttuurin tapa suhtautua epävarmuuteen ja toimia epävarmuuden
aiheuttaman ahdistuksen kanssa on suomalaisia avoimempi ja hyväksyvämpi (Hofstede Insights 2021). Tämä näkyy muun muassa uusien ja erilaisten ihmisten ja asioiden näkemisenä
vaarallisen sijaan mielenkiintoisena ja parempana kokemuksena omasta hyvinvoinnista. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu yhdysvaltalaista kulttuuria vahvemmin pyrkimys epävarmuuden
välttämiseen kontrollin sekä erilaisten rakenteiden ja sääntöjen avulla. Epävarmuus yhdistyy
suomalaisessa kulttuurissa stressiin ja ahdistuneisuuteen yhdysvaltalaista kulttuuria enemmän.
(Hofstede 2011.) Tällaiset kulttuurilliset ulottuvuudet saattavat heijastua myös yksilön tapaan
ajatella, tuntea ja toimia, mikä näkyy myös koripalloilijoiden tavassa vastata psyykkisiä taitoja
mittaavaan kyselyyn.
Pelaajien tasoon liittyvät ja kulttuurilliset tekijät voivat olla syynä myös eroihin tutkimuksessa
nousseisiin eroihin valmennettavuudessa ja tavoitteenasettelussa. Yhdysvaltalaisille voi olla
luonnollisempaa tulkita valmentajan antama palaute tavaksi kehittyä kuin suomalaisille. Yhdysvaltalaisten parempi taso tavoitteenasettelussa saattaisi puolestaan selittyä osin sillä, että
menestystä korostava kulttuuri on kannustanut henkilökohtaiseen tavoitteenasetteluun ja sitä on
saatettu myös opettaa jossakin aikaisemmassa vaiheessa pelaajien koripallouraa. Lisäksi kansalaisuudella ja sukupuolella havaittiin tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä yhteisvaikutus
vastoinkäymisten käsittelyn taitoon. Naisten osalta suomalaisten keskiarvo oli taidon suhteen
yhdysvaltalaisia korkeampi, kun taas miehissä tilanne oli toisin päin. Kovin suoria johtopäätöksiä tuloksista ei kannata kuitenkaan tehdä, sillä tutkimukseen osallistuneista 120 koripalloi57

lijasta vain 5 oli yhdysvaltalaisia naisia ja 9 yhdysvaltalaisia miehiä. Pienet osuudet korostavat
yksittäisten pelaajien vastausten merkitystä tuloksissa.
Ammattilaisuuden taso yksinään aiheutti tilastollisesti merkitseviä eroja paineensiedon ja itseluottamuksen taitoihin niin, että ammattilaiset olivat puoliammattilaisia ja harrastajia parempia
näiden taitojen suhteen. Tuloksista ei valitettavasti voida suoraan päätellä ammattilaisuuden
tason ja psyykkisten taitojen välistä kausaalisuhdetta eli sitä, johtaako taitavuus psyykkisissä
taidoissa ammattilaisuuteen vai ammattilaisuus parempiin psyykkisiin taitoihin. Itseluottamuksen taidon kokonaisvaltaisuus huomioiden kyse voi olla molemmista. Optimaalisen korkea itseluottamus siivittää urheilijan parempiin urheilusuorituksiin, jotka voivat mahdollistaa ammattilaiseksi pääsyn. Toisaalta ammattilaiseksi pääsy saattaa vaikuttaa monella tapaa myönteisesti
urheilijan tulkintaan kykyjensä riittävyydestä. Ammattilaisuuden taso -muuttuja koostui kyselylomakkeen kahdesta kysymyksestä. Ensimmäiseen kysymykseen vastasivat kaikki 120 tutkimukseen osallistunutta, mutta urheilutulojen osuutta kokonaistuloista arvioi vain 84 vastaajaa.
Kato urheilutulojen osuutta kokonaistuloista arvioivan kysymyksen kohdalla saattoi johtua
siitä, että osa vastaajista ei ymmärtänyt kysymystä. Voi myös olla, että kysymys koettiin liian
henkilökohtaiseksi, eikä siihen kyselyn anonyymiydestä huolimatta haluttu vastata. Muita taustamuuttujia pienempi otoskoko on kuitenkin tärkeää huomioida muuttujan kohdalla.
Aikaisemmissa tutkimuksissa myös psyykkisten taitojen harjoittelun määrän on todettu vaikuttavan koripallossa psyykkisten taitojen tasoon (mm. Altfeld ym. 2017). Myös tässä tutkimuksessa mitattujen taitojen harjoittelu oli yhteydessä taitojen keskiarvoon niin, että psyykkisiä
taitoja ”ei koskaan” harjoittelevat olivat keskiarvollisesti heikoimpia, ”joskus” ja ”usein” harjoittelevat olivat keskenään saman tasoisia mutta parempia kuin ”ei koskaan” harjoittelevat ja
lopulta ”säännöllisesti” harjoittelevat aikaisempia ryhmiä parempia. Erot taitojen kokonaisuudessa eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. Merkitseviä eroja ei syntynyt myöskään
harjoittelun määrän mukaisten ryhmien ja itseluottamuksen, keskittymiskyvyn, vastoinkäymisten käsittelyn tai paineensiedon välille. Vaikka kirjallisuuden mukaan taitojen harjoittelun säännöllisyys on taitojen kehittymisessä ensisijaisen tärkeää, vaikuttaa harjoittelussa myös muut
tekijät, kuten harjoittelun yksilöllisyys, monipuolisuus ja seuranta (Weinberg & Gould 2019).
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Määrän lisäksi harjoittelun tehokkuuteen liittyviä muita tekijöitä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan kartoitettu, mikä voi toimia selityksenä edellä kerrotuille tutkimustuloksille.
Harjoittelun määrä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä neljään kahdeksasta tutkimuksessa mitatusta psyykkisestä taidosta, kun eroja syntyi eri verran harjoittelevien ryhmien
välille tavoitteenasettelussa, sosiaalisessa kompetenssissa, huolettomuudessa ja valmennettavuudessa. Tulokset tavoitteenasettelun, sosiaalisen kompetenssin ja huolettomuuden taitojen
kohdalla mukailevat osittain aiheen aikaisempaa tutkimusta, jossa harjoittelun määrän kasvu on
ollut yhteydessä parempaan taitotasoon. Tavoitteenasetteluun ja sosiaaliseen kompetenssiin liittyvät tulokset korostavat taitojen harjoittelua ylipäätään, kun esimerkiksi sosiaalisessa kompetenssissa ne, jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan olivat tilastollisesti merkitsevästi heikoimpia kuin kaikki muut ryhmät. Tavoitteenasettelussa merkitseväksi muodostui se, harjoitteleeko
taitoja lainkaan vai edes joskus tai usein. Huolettomuuden taidon kohdalla merkitseväksi osoittautui puolestaan psyykkisten taitojen harjoittelun säännöllisyys, kun ”säännöllisesti” taitoja
harjoittelevat olivat ”usein” harjoittelevia tilastollisesti merkitsevästi parempia.
Aiempiin tutkimustuloksiin nähden poikkeuksen teki tutkimuksessa valmennettavuuden taito,
jossa ne, jotka eivät tienneet kuinka usein harjoittelevat psyykkisiä taitoja olivat tilastollisesti
merkitsevästi parempia kuin ne, jotka eivät harjoitelleet taitoja koskaan. ”En tiedä” -ryhmä oli
keskiarvollisesti korkein myös psyykkisten taitojen kokonaisuudessa. Vastausehto haluttiin sisällyttää psyykkisten taitojen harjoittelun määrää mittaavaan kysymykseen, jotta myös ne, jotka
eivät tienneet mitä psyykkisillä taidoilla tarkoitetaan, voisivat vastata. Vastausvaihtoehdon valitsi viisi vastaajaa, mikä on varsin vähän muihin vastausvaihtoehtoryhmiin verrattuna. Tämän
takia psyykkisten taitojen tasoa sekä erityisesti eroja valmennettavuudessa on syytä tarkastella
”en tiedä” -ryhmän kohdalla kriittisesti. Mahdollista kuitenkin on, että ne, jotka ovat luonnostaan taitavia psyykkisten taitojen suhteen, eivät ole kokeneet tarvetta perehtyä taitoihin tai niiden harjoitteluun. Tämä voisi selittää taitojen korkeita keskiarvoja siitä huolimatta, että vastaajat eivät tiedä mitä taidoilla edes tarkoitetaan.
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8.2.2

Eroja selittämättömät taustamuuttujat

Tutkimusten taustamuuttujista ikä, pelipaikka ja maajoukkueotteluiden määrä eivät olleet yksinään yhteydessä korisliigapelaajien psyykkisiin taitoihin tilastollisesti merkitsevästi. Korisliigapelaajien ikärakenne oli tutkimuksessa hyvin epätasainen, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa
ikään liittyviin tutkimustuloksiin. Tutkimukseen vastanneet olivat 15–37 -vuotiaita, mutta noin
puolet (49%) tutkimukseen osallistuneista oli alle 21-vuotiaita ja vain 15% 27–37 -vuotiaita.
Niinpä vanhempien pelaajien osuus jäi ikätarkastelua ajatellen hieman pieneksi.
Tutkimustulokset tarjoavat mahdollisuuden myös tarkastella kriittisesti aiheen aikaisempaa tutkimusta, joka on varsinkin koripalloilijoiden osalta jo melko vanhaa (esim. Kioumourtzoglou
ym. 1997). Kirjallisuuden mukaan psyykkisten taitojen tavoitteena oleva urheilijan itsesäätely
syntyy kokemuksen myötä urheilijan geneettisen perimän ja ympäristön vuorovaikutuksessa.
Todellisuudessa kokemus ja ympäristö eivät välttämättä kuitenkaan kehitä sellaisia toimintatapoja, jotka ovat urheilullisen menestyksen kannalta suotuisia. (Liukkonen ym. 2006.) Niinpä
psyykkisten taitojen suhteen ei voida tuudittautua niiden kehittymiseen kokemuksen tai iän
myötä, vaan on nähtävä urheilijan ympäristön ja taitojen tietoisen harjoittelun merkitys taitojen
kehittymisessä.
Osassa aikaisempia tutkimuksia myös koripalloilijan pelipaikalla on ollut vaikutusta hänen
psyykkisten taitojensa tasoon (mm. Dereceli 2017, Nanda & Dimyati 2019). Tässä tutkimuksessa pelipaikka ei vaikuttanut pelaajan psyykkisiin taitoihin yksinään, mutta sillä oli tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia kansalaisuus- ja sukupuoli-taustamuuttujien kanssa. Pelipaikan ja kansalaisuuden yhteisvaikutus näkyi tavoitteenasettelun taidossa niin, että yhdysvaltalaiset takamiehet ja sentterit olivat taitavampia kuin yhdysvaltalaiset laiturit. Tuloksessa saattaa korostua yhdysvaltalaispelaajien suhteellisen niukka määrä tutkimuksessa (n=14), mikä
nostaa yksittäisten pelaajien vastausten merkitystä. Lisäksi pelipaikan ja sukupuolen yhteisvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä sosiaalisen kompetenssin taidossa, jossa miesten osalta takamiehet ja laiturit olivat senttereitä parempia.
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Kirjallisuudessa yhtenä vahvimmista psyykkisiin taitoihin yhteydessä olevista tekijöistä pidetään urheilussa menestymistä. Tässä tutkimuksessa menestymistä mitattiin aikuisten maajoukkueotteluiden määrällä, joka ei ollut yhteydessä pelaajien psyykkisten taitojen tasoon. Keskeisimpänä selityksenä tulokselle on maajoukkueotteluiden määrän sopimattomuus menestyksen
kuvaajaksi. Esimerkiksi yhdysvaltalaispelaajat eivät voineet lukeutua tutkimuksessa menestyneimpien joukkoon, elleivät he olleet pelanneet vähintään viittä ottelua Yhdysvaltojen koripallomaajoukkueessa. Aikuisten maaotteluiden määrä menestyksen mittarina jättää helposti menestyneiden ulkopuolelle myös monet nuoret pelaajat, jotka eivät ole ehkä vielä ehtineet aikuisten maajoukkueeseen, vaikka ovat ikäisekseen menestyneitä. Menestyksen määritteleminen ja
mittaaminen tällaisessa tutkimuksessa onkin vaikeaa. Yhden näkemyksen mukaan jo maan pääsarjatasolla pelaaminen voidaan laskea menestymiseksi omassa lajissaan, kun taas toinen näkemys korostaa suoritustilastoihin tai saavutettuihin mitaleihin perustuvaa menestystä.

8.3

Avaintekijät psyykkisissä taitoprofiileissa

Tutkimukseen osallistuneet korisliigapelaajat profiloituivat kolmeen psyykkiseltä taitotasoltaan
ja taustamuuttujaosuuksiltaan erilaiseen ryhmään. Tutkimuksessa saatuun psyykkisten taitojen
kokonaisuuden keskiarvoon peilattuna profiili 1 oli korkeatasoisin ja keskiarvoa selvästi parempi profiili. Profiilin 2 taitotaso oli profiileista keskimmäinen, kokonaiskeskiarvoon verrattuna saman tasoinen ja profiili 3 selvästi heikoin ja keskiarvoa huonompi. Ainoastaan sosiaalisen kompetenssin taidossa profiilit 1 ja 2 olivat saman tasoisia, mutta muuten profiilit olivat
taitotasoltaan edellä mainitun kaltaisessa järjestyksessä myös jokaisen yksittäisen taidon osalta.
Tämä saattaa kuvata konkreettisesti urheilijan psyykkisen taitavuuden kokonaisvaltaisuutta tai
taitojen vaikutusta toisiinsa.
Yksittäisistä taidoista erityisesti itseluottamuksen taidon kokonaisvaltaisuutta on pohdittu jo
aikaisemmin tässä pohdintaosiossa. Myös ryhmittelyanalyysin kautta muodostuneiden profiilien tarkastelussa voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että urheilijan itseluottamuksen taso kuvaa melko hyvin psyykkisen taitavuuden tasoa kokonaisuudessaan. Itseluottamuksen taso erosi
kolmen profiilin välillä varsin tasaisesti ja se oli keskiarvollisesti lähimpänä profiilien psyyk61

kisten taitojen kokonaiskeskiarvoa profiileissa 2 ja 3. Myös profiilissa 1 itseluottamus oli varsin
lähellä profiilin kokonaiskeskiarvoa, keskittymiskyvyn ollessa kuitenkin vielä hieman keskiarvoa lähimpänä. Muissa profiileissa keskittymiskyky oli toiseksi lähimpänä kokonaiskeskiarvoa
eli ryhmittelyanalyysin perusteella yleistä taitotasoa voisi kuvata itseluottamuksen lisäksi myös
urheilijan keskittymiskyky. Profiilit eivät eronneet toisistaan itseluottamuksen tavalla tasaisesti
kaikkien yksittäisten taitojen suhteen. Erityisen suuret erot muodostuivat paineensiedon ja huolettomuuden taidoissa.
Profiili 1 eli psyykkisiltä taidoiltaan korkeatasoisin profiili erosi muista profiileista eniten paineensiedon taidossa, jossa profiilin keskiarvo oli varsin korkea (ka 2,52/3). Paineensiedolla kuvataan tässä tutkimuksessa stressin käsittelyä. Objektiivisesti stressitilanteet ovat kaikille urheilijoille samoja (Hanin & Hanina 2018), mutta paineensiedon suhteen taitavat urheilijat osaavat tulkita tai hahmottaa stressaavan asian tai tilanteen niin, että se ei koidu heidän urheilusuoritustaan häiritseväksi tekijäksi. Hyvän paineensiedon omaavat urheilijat kokevat stressi- ja painetilanteet ikään kuin tervetulleina haasteina tai mahdollisuuksina, jotka saavat heissä aikaan
optimaalisen vireystilan kannalta suotuisia tunteita ja siivittävät heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. (Weinberg & Gould 2019.)
Myös profiili 3 erottui kahdesta muusta profiilista tunteiden säätelyyn liittyvällä taidolla, huolettomuuden taidon ollessa muita profiileja selkeästi heikommalla tasolla (ka. 1,19/3). Huolettomuudella tarkoitetaan tutkimuksessa kykyä ahdistuneisuuden tunteen säätelyyn. Ahdistuneisuus on yksi merkittävimmistä urheilusuoritukseen vaikuttavista tunteista ja se mielletään hallitsemattomana pääosin häiritsevän suoriutumista. Huolettomuuden suhteen taitamattomien urheilijoiden suoriutumista varjostavat negatiiviset ajatukset ja tunteet, jotka vaikeuttavat muun
muassa keskittymistä. (Weinberg & Gold 2019). Koripallossa keskittymiskyvyltä vaaditaan nopeiden ja vaihtelevien pelitilanteiden vuoksi varsin paljon, minkä vuoksi ahdistuneisuuden tunteen säätely on hyvin tärkeää.
Onnistumisen kokemuksista, tekemisen ilosta ja yhteisöllisyydestä syntyvät tunteet ovat palkitsevia ja myönteisiä elementtejä urheilijalle. Urheilussa merkittävää osaa näyttelevät kuitenkin
myös toisen ääripään tunteet. Tutkimuksessa korkeatasoisimman ja heikoimman profiilin erot62

tuminen erityisesti tunteiden säätelyyn liittyvissä taidoissa korostaa stressin ja ahdistuneisuuden säätelyn merkitystä urheilijan itsesäätelyssä. Kuten tutkimuksen koko otoksella, myös ryhmittelyanalyysin kaikilla eri profiileilla sosiaalisen kompetenssin taito oli taitotasoltaan korkein. Tämä kertoo vuorovaikutuksen taitavuudesta, joka osittain perustuu myös tunnepuolen
osaamiselle. Saattaakin olla, että koripalloilijat joukkueurheilijoina ovat oppineet säätelemään
tunteitaan enemmän sosiaalisella tavalla. Esimerkiksi sosiaalisen tuen on todettu vähentävän
epävarmuutta stressaavilla hetkillä (Weinberg & Gould 2019).
Profiilien taustamuuttujaosuuksien suhteen voidaan korostaa kaikkien ryhmien sisältävän taustamuuttujiltaan lähes kaikenlaisia pelaajia. Ainoana poikkeuksena on profiili 3, johon ei kuulunut tutkimuksessa yhtäkään sellaista koripalloilijaa, joka harjoittelisi psyykkisiä taitoja säännöllisesti tai olisi tiennyt kuinka usein psyykkisiä taitoja harjoittelee. Nämä taustamuuttujaryhmät jakautuivat molemmat lähes tasan profiileihin 1 ja 2. Sen sijaan ”ei koskaan” ja ”usein”
taitoja harjoittelevat painottuivat vahvimmin profiiliin 3. Taustamuuttujaosuuksista voidaan lyhyesti nostaa esiin vielä myös se, että profiilissa 1 oli suurempi osuus tutkimukseen osallistuneista miehistä ja yhdysvaltalaisista kuin naisista ja suomalaisista. Profiileissa 2 ja 3 osuudet
olivat toisin päin. Miessukupuolen ja Yhdysvaltojen kansalaisuuden merkityksestä taitojen tasossa on kuitenkin pohdittu jo aiemmin luvussa 8.2.1.
Selkein korisliigapelaajien psyykkistä taitoprofiilia määrittävä taustamuuttuja oli ammattilaisuuden taso. Tutkimukseen osallistuneista ammattilaisista suurin osuus kuului profiiliin 1, puoliammattilaisista suurin osa profiiliin 2 ja harrastajista profiiliin 3. Jo aikaisemmin taustamuuttujien ja psyykkisten taitojen välisissä parittaisissa vertailuissa ammattilaisuuden taso osoittautui tilastollisesti merkitseväksi tekijäksi itseluottamuksen ja paineensiedon osalta. Erot olivat
kuitenkin merkitseviä vain niin, että ammattilaiset olivat puoliammattilaisia ja harrastajia parempia edellä mainittujen taitojen suhteen. Ryhmittelyanalyysin tulos korostaa kuitenkin eroja
myös puoliammattilaisten ja harrastajien psyykkisen taitotason välillä. Syy-seuraussuhteen
päätteleminen ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen valossa mahdollista.
Hieman yllättäväksi tulokseksi voidaan tulkita se, että profiilit eivät juurikaan eronneet toisistaan maajoukkueotteluiden määrän suhteen. Jokaisessa profiilissa oli siis lähes saman suuruinen
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osuus kutakin maajoukkueotteluiden määrää edustavaa taustamuuttujaryhmää. Aikuisten maajoukkueotteluiden määrällä ei ollut tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä myöskään
yhteenkään yksittäiseen psyykkiseen taitoon. Joka viides vastaaja oli pelannut vähintään yhden
aikuisten maaottelun tai haastajamaaottelun. Pelattujen maaotteluiden ajankohtaa ei kuitenkaan
kysytty, mikä mahdollistaa sen, että nykyinen taitotaso ei kuvaa sitä tasoa psyykkisissä taidoissa, minkä maajoukkueeseen pääseminen on pelaajalta vaatinut. Ottelusta voi olla aikaa
useita vuosia ja samalla tavalla kuin fyysisetkin taidot, myös psyykkiset taidot voivat muuttua
ja niiden taso vaihdella. Jatkossa taitotason vertailu kannattaisikin toteuttaa kyselyhetkellä maajoukkueessa pelaavien ja maajoukkueessa pelaamattomien välillä.

8.4

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Tutkimuskyselyyn vastasi 125 henkilöä, joista viiden vastaukset poistettiin korisliigaotteluiden
määrä -taustamuuttujan ollessa 0. Tutkimuksen perusjoukon eli potentiaalisten vastaajien määrän arvioitiin olevan noin 220. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui siis noin 55 % (n=120),
mikä on yleisesti ottaen hyvä kyselytutkimukselle. Aineiston keruussa hyödynnettiin tutkijan
omaa roolia suomalaisena koripalloilijana, kun vastauskadon minimoimiseksi tutkija oli yhteydessä jokaisen joukkueen yhteyshenkilöön tai yhteen pelaajaan. Tämä osoittautui tärkeäksi
osaksi aineistonkeruuta, koska monen joukkueen kohdalla kysely ei ollut välittynyt seuran yhteyshenkilöltä joukkueen pelaajille. Yhteydenottojen avulla tutkija pystyi myös motivoimaan
pelaajia vastaamiseen, sillä aineistonkeruuhetkellä vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi vierailu joukkueiden luona ei ollut mahdollista.
Tutkijan rooli ja toimet ovat voineet vaikuttaa vastaajien valikoitumiseen. Kontaktointi ja motivointi pyrittiin suorittamaan kuitenkin tasapuolisesti jokaisen joukkueen kohdalla. Lisäksi tutkimuskyselyä edeltävässä tiedotteessa tutkimukseen osallistuville kerrottiin tutkimuksen kulusta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Tiedotteeseen oli liitetty linkki myös eettiseen suostumukseen. Vastaajien ollessa yli 15-vuotiaita, erillisiä tutkimuslupia ei tutkimuksen toteuttamiseen tarvittu. Koska vastaajilta ei kerätty suoria henkilötietoja, ei tarvetta ollut myöskään
erilliselle tietosuojailmoitukselle. Vastaaminen tapahtui anonyymisti Webropol -kyselytyöka64

lun avulla, johon aineisto tallentui suojatusti niin, että ainoastaan tutkijalla oli mahdollisuus
päästä siihen käsiksi. Aineisto hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä.
Yli puolet tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvista osallistui tutkimukseen, mikä mahdollistaa
lähtökohtaisesti tutkimustulosten varsin hyvän yleistettävyyden. Otoskoko määrällisessä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan suoraan riippuvainen perusjoukon koosta, eikä otoskoon kasvattaminen automaattisesti lisää tutkimuksen edustavuutta. Otoskokoon vaikuttaa muun muassa perusjoukon heterogeenisuus niin, että otoksen tulisi olla sitä suurempi, mitä monimuotoisempi
perusjoukko. Otoksen tulisi myös kasvaa tutkittavissa ominaisuuksissa esiintyvän hajonnan
mukaan. (Uotinen 2014.)
Tässä tutkimuksessa psyykkisten taitojen hajonnan määrä ei herättänyt tarvetta otoskoon
kasvattamiselle. Sen sijaan osa tutkimuksen taustamuuttujaryhmistä olisi voinut hyötyä
kattavammasta vastaajamäärästä. Otoksen voidaan nähdä edustavan esimerkiksi paremmin
naisten kuin miesten korisliigapelaajia, kun vastaajista 58 % oli naisia ja 42 % miehiä.
Prosenttiosuuksien lisäksi on syytä huomioida miesten suurempi perusjoukko, kun miesten
korisliigassa joukkueita oli kaksi enemmän verrattuna naisten korisliigaan. Naispelaajien lukeutumista tutkimukseen voidaan pitää kuitenkin tutkimuksen vahvuutena, sillä aiempi tutkimustieto on kohdistunut enemmän miesurheilijoihin. Yleisesti ottaen otos mahdollisti tutkimuskysymyksiin nähden tarpeeksi kattavien mutta myös yksityiskohtaisten tulosten saamisen.
Taustamuuttujat valikoituivat tutkimukseen aiheen kirjallisuuden perusteella. Osa kirjallisuudesta oli kuitenkin jo melko vanhaa ja esimerkiksi ikä -taustamuuttujan sisällyttämistä tutkimukseen voidaan jälkikäteen tarkastella kriittisesti. Aiemmin tuotiin esiin myös maajoukkueotteluiden määrä -muuttujaan liittyviä haasteita. Tutkimukseen sisällytettiin tarkoituksella useampia taustamuuttujia, jotta korisliigapelaajien psyykkisiin taitoihin vaikuttavista tekijöistä
saataisiin kattava yleiskuva. Muuttujien muotoiluun liittyvät seikat avattiin ja perusteltiin tutkielman menetelmät -osiossa. Esimerkiksi ammattilaisuuden tasoa mittaavan muuttujan luomisessa hyödynnettiin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen asiantuntijan apua ja muuttujan nelikenttämallinnuksen avulla vastaajat pystyttiin luokittelemaan varsin luotettavasti am65

mattilaisuuden eri tasoja kuvaaviin ryhmiin. Jatkossa muuttujien valinnan ja muotoilun suhteen
voidaan kuitenkin olla vielä tarkempia ja viisaampia.
Kirjallisuuden mukaan suurin haaste psyykkisten taitojen mittaamisessa on epäjohdonmukaisuus ja epäselkeys siinä, mitä mittareilla tai tarkemmin ottaen niiden asteikoilla oikeasti mitataan (Weinberg & Forlenza 2012). Tässä tutkimuksessa psyykkisten taitojen mittaaminen perustui ACSI-28 -kysymyspatteristoon, joka on luotu tutkimustarkoitukseen ja erityisesti urheilukontekstissa käytettäväksi (Smith ym. 1995). Se vastaa psyykkisten taitojen mittaamiseen
liittyviin haasteisiin sisältämillään väittämillä, jotka heijastavat tutkimusten mukaan poikkeuksellisen hyvin urheilussa käytettävien psyykkisten taitojen moniulotteista luonnetta (Crocker
ym. 1998). Väittämät huomioivat taitojen käyttömäärän ohella esimerkiksi sitä, kuinka helpoksi
tai tehokkaaksi urheilija koki käyttämänsä taidon.
Kysymyspatteristo osoittautui tutkimuksen tarkoitukseen sopivaksi mittariksi, sillä se huomioi
vastaajien intrapsyykkisiä taitoja monipuolisesti ja luotettavasti (ks. 6.3 aineiston analyysi).
Tutkijan oma rooli motivoi kuitenkin huomioimaan psyykkiset taidot tutkimuksessa vielä valmista kysymyspatteristoa lajispesifisemmin. Alan kirjallisuus on osoittanut esimerkiksi interpsyykkisten eli ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvien taitojen merkityksen koripalloilijoilla ja muilla joukkueurheilijoilla (Jones 1974; Glick & Marcotte 1989, Carr 2003). Koska
koripallolle lajispesifiä ja luotettavaa psyykkisten taitojen mittaria ei ollut aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella saatavilla, liitettiin ACSI-28 kysymyspatteristoon ylimääräinen urheilijan interpsyykkisen taitavuuden huomioiva sosiaalisen kompetenssin dimensio.
Sosiaalista kompetenssia mittaavat väittämät perustuivat Golemanin ja Boyatziksen (2007)
malliin sosiaalisesta ja emotionaalisesta kompetenssista, mutta ne olivat sanallisesti tutkijan itse
muotoilemia. Tämä todennäköisesti vaikutti siihen, että reliabiliteettitarkastelussa sosiaalista
kompetenssia kuvaavista väittämistä yksi jouduttiin pudottamaan summamuuttujan riittävän sisäisen yhdenmukaisuuden takaamiseksi. Yhden summamuuttujaa edustavan väittämän pudottaminen ei kuitenkaan vaatinut koko summamuuttujan hylkäämistä, sillä summamuuttujaa kuvaavia väittämiä jäi aineistoon edelleen kolme. Sosiaalisen kompetenssin väittämien vähäi66

sempi määrä verrattuna tutkimuksen muihin summamuuttujiin vähentää kuitenkin hieman sosiaalisen kompetenssin taitoon liittyvien tutkimustulosten luotettavuutta.
Myös muuttujan vinon frekvenssijakauman voidaan katsoa liittyvän väittämien muotoiluun.
Vinon jakauman vuoksi sosiaalisen kompetenssin ja tutkimuksen taustamuuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin epäparametrisillä testeillä, vaikka muiden taitomuuttujien kohdalla käytettiin parametrisiä testejä. Eri testimenetelmien käyttö on pyritty havainnollistamaan mahdollisimman selkeästi tuloksia koskeviin taulukoihin liitteeseen 4. On myös syytä huomioida, että
vaikka sosiaalisen kompetenssin sisällyttäminen tutkimukseen pystyttiin perustelemaan kirjallisuuden avulla, olisi niin voinut tehdä myös joidenkin muiden psyykkisen taitojen kohdalla,
joita tutkimuksessa ei mitattu. ACSI-28 sisältämien psyykkisten taitojen sekä ylimääräisenä
liitetyn sosiaalisen kompetenssin taidon valikoituminen tutkimukseen nostavat esille tutkijan
omaa roolia sekä aiheeseen liittyvää kokemusta ja arvoja, mikä on keskeistä tiedostaa tutkimuksen eettisyyttä tarkastellessa.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on myös hyvä muistaa, että tutkimuksessa käytetyn
psyykkisten taitojen mittarin antamat tulokset perustuivat vastaajien itsearvioon taidoista. Itsearviointiin perustuva vastaaminen tuo psyykkisten taitojen mittaamiseen luonnostaan haasteita, jotka on syytä huomioida vastausten luotettavuutta tarkasteltaessa. Haasteita ovat esimerkiksi vastaajan muistamattomuus, sosiaalisesti toivottujen vastausten antaminen sekä niin kutsuttu itsepetos (self-deception), jolloin vastaaja huijaa tai uskottelee itselleen todeksi jotain sellaista, joka ei vastaa totuutta. (Smith ym. 1995.) Tutkimuskyselyyn vastaaminen nimettömänä
ja itsenäisesti Webropol -kyselytyökalun kautta saattoi kuitenkin vähentää etenkin sosiaalisesti
toivottujen vastausten antamista.

8.5

Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset

Tutkimuksesta saatujen tulosten ja niihin liittyvän pohdinnan perusteella korisliigapelaajien
vahvimpia psyykkisiä taitoja ovat vuorovaikutukseen sekä palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät taidot. Vaikka edellä mainitut taidot perustuvat osittain tunteiden sääte67

lyyn, viittaavat tutkimustulokset yksittäisissä tunteiden säätelyn taidoissa selvään kehittämistarpeeseen. Tunteiden säätelyn taitojen merkitys onkin keskeinen, sillä taidot eivät heijastu urheilussa vain suoriutumiseen vaan kokonaisvaltaisesti pelaajien henkiseen hyvinvointiin (Kokkonen 2018). Erityisesti ahdistuneisuuden ja stressin tunteiden säätelyn taidot osoittautuivat
avaintekijöiksi korisliigapelaajista muodostuneissa psyykkisissä taitoprofiileissa. Psyykkisesti
taitavimman profiiliryhmän erotti selvimmin muista profiiliryhmistä korkea paineensiedon
kyky, kun taas psyykkisten taitojen suhteen heikoimmassa profiilissa huolettomuuden taito oli
muita profiiliryhmiä heikommalla tasolla.
Tutkimukseen osallistuneet miehet osoittautuivat naisia paremmiksi ahdistuneisuuden ja stressin tunteiden säätelijöiksi, vaikka naiset olivat merkitsevästi miehiä parempia sosiaalisen kompetenssin taidossa. Tämä johtui todennäköisesti miesten naisia paremmasta itseluottamuksesta,
jonka taustalla saattavat vaikuttaa sukupuolten suhteen erilaiset sosialisoitumisprosessit. Tutkimustulosten perusteella itseluottamuksen kehittäminen on tärkeää etenkin naiskoripalloilijoille,
mutta itseluottamuksen kokonaisvaltaisuuden vuoksi sen kehittäminen voidaan nähdä keskeiseksi myös miehille.
Ahdistuneisuuden tunteen säätelyn eli huolettomuuden tasoon vaikutti paitsi vastaajan sukupuoli, myös psyykkisten taitojen harjoittelun määrä. Taitojen harjoittelun määrällä oli yhteys
myös moneen muuhun tutkimuksessa mitattuun taitoon, kuten tavoitteenasetteluun, joka oli tutkimuksessa korisliigapelaajien heikoin psyykkinen taito. Keskeinen tutkimuksesta nouseva
viesti onkin se, että psyykkiset taidot vaativat kehittyäkseen tietoista harjoittelua, eikä niiden
voida olettaa paranevan esimerkiksi vain iän myötä. Pohdittavaksi kuitenkin jää, kenen vastuulla pelaajien psyykkisten taitojen kehittäminen ja esimerkiksi juuri tavoitteenasettelun opettaminen tulisi olla.
Pelaajien iällä, pelipaikalla tai aikuisten maajoukkueotteluiden määrällä ei ollut tutkimuksessa
yksinään merkitsevää yhteyttä psyykkisiin taitoihin tai taitoprofiileihin. Taitoprofiileissa selkeimpänä profiilit erottavana taustatekijänä toimi ammattilaisuuden taso, jolla oli tilastollisesti
merkitsevä vaikutus yksittäisistä taidoista myös paineensietoon ja itseluottamukseen. Lopulta
juuri itseluottamus erottui yksittäisistä taidoista tarkimmaksi yleisen psyykkisen taitavuuden
68

ennustajaksi, mikä saattaa kuvata itseluottamuksen kokonaisvaltaista vaikutusta muihin psyykkisiin taitoihin tai tutkimuskyselyn vastaamistapaan.
Tutkimustuloksia on mahdollisuus hyödyntää kokonaisvaltaisesti suomalaisen koripallon lajikentässä. Pelaajatasolla tutkimuksen tärkeimpänä antina voidaan pitää tietoisuuden lisäämistä
korisliigapelaajien psyykkisistä taidoista ja niiden merkityksestä urheilijan suorituksessa sekä
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Urheilusuorituksen fyysisiä ominaisuuksia tai taitoja korostavan yleisen näkemyksen sijaan tutkimus osoittaa urheilusuorituksen psyykkisen ulottuvuuden ja siihen liittyvän taitavuuden ja oppimisen tärkeyden. Urheilijoiden toimintaympäristöjen
ilmapiirin kehittämiseksi ja henkisten ominaisuuksien kehityksen tukemiseksi psyykkisten taitojen ymmärtäminen ja huomioiminen ovat tärkeä osatekijä tulevaisuuden kokonaisvaltaisessa
urheiluvalmentautumisessa.
Tutkimustiedon merkitys voi näkyä paitsi yksittäisten pelaajien tai joukkueiden, myös maan
sarjatasojen suoritustason parantumisena ja heijastumisena maajoukkuetoimintaan asti. Tutkimus toimi tiedettävästi ensimmäisenä korisliigapelaajien psyykkisiä taitoja kartoittavana tutkimuksena Suomessa ja tarjoaa näin ollen ensimmäisen vertailupohjan aiheen tulevaisuuden tutkimuksille. Tutkimuksen avulla pystytään muodostamaan jonkinlainen yleiskuva tämän hetken
korisliigapelaajien itsearvioidusta psyykkisten taitojen tasosta ja niihin vaikuttavista tekijöistä,
joiden tutkimista voisi myös jatkaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Jatkotutkimusehdotuksina toimivatkin erilaiset korisliigapelaajien
psyykkisten taitojen kehittämiseen keskittyvät interventiotutkimukset, yksittäisten psyykkisten
taitojen, kuten ahdistuneisuuden säätelyn, syvällisempään ymmärtämiseen tähtäävät laadulliset
tutkimukset sekä saatujen tutkimustulosten vertailu tulevaisuuden korisliigapelaajien lisäksi
esimerkiksi eri sarjatasoilla pelaaviin pelaajiin.
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LIITTEET
Liite 1. Tutkimuskyselyä edeltävä tiedote

KYSELY: Korisliigapelaajien psykologiset taidot
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA

Tutkimuksen nimi ja rekisterinpitäjä
Korisliigapelaajien psykologiset taidot.
Jyväskylän yliopisto.
Pyyntö osallistua tutkimukseen
Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan korisliigapelaajien psykologisia
taitoja. Sinua pyydetään tutkimukseen, koska pelaat kaudella 2020-2021 naisten tai
miesten korisliigaa. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja siihen osallistumista. Lisätietoja
tietosuojasta saat osoitteesta: www.tietosuoja.fi.
Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että olet vähintään 15-vuotias ja että olet urasi
aikana pelannut vähintään yhden ottelun korisliigassa. Mukaan pyydetään kaikki
naisten ja miesten korisliigoja kyselyhetkellä pelaavat pelaajat eli yhteensä noin 260
tutkittavaa.
Vapaaehtoisuus
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta
tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa.
Tutkimuksen kulku
Tutkimuksessa tutkitaan korisliigapelaajien psykologisia taitoja sekä niihin mahdollisesti
vaikuttavia taustatekijöitä. Tutkimusaineisto kerätään Webropol -verkkokyselyllä kahden
viikon aikana joulukuussa 2020. Kyselylomake koostuu kahdesta osiosta:
taustatekijöiden kartoittamisesta sekä psykologisten taitojen mittaamisesta.
Psykologisten taitojen mittausosio sisältää 35 väittämää, johon pelaaja vastaa oman
kokemuksensa perusteella. Kyselyyn vastaamisen arvioitu kesto on noin 10 minuuttia.
Tutkimuksen kustannukset
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.
Tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimustulokset
Tutkimuksesta valmistuu liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän
yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tutkielma tallennetaan verkkoon yliopiston
julkaisuarkistoon ja on siellä vapaasti luettavissa.
Lisätietojen antajan yhteystiedot
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Kaisa Kuisma, +358 442907241, kamakuis@student.jyu.fi.
Ohjaaja: Teppo Kalaja, +358 408053951, teppo.kalaja@jyu.fi
Vastaamalla tähän kyselyyn hyväksyt tietojesi käytön tiedotteessa kuvattuun tutkimukseen
tutkittavaksi. Eettisen suostumuksen löydät täältä.
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Liite 2. Tutkimuksen suomenkielinen kyselylomake
Syntymävuosi
Valitse
Sukupuoli
nainen
mies
muu
Kansalaisuus
suomi
USA
muu, mikä?
Pelipaikka
(eniten kuvaava)
takamies
laituri
sentteri
Uran aikana pelattujen korisliigaotteluiden määrä
0
1-5
5 tai enemmän
Aikuisten maajoukkueotteluiden määrä
(mukaan lukien haastajamaajoukkueen ottelut)
0
1-5
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5 tai enemmän
Kuinka usein harjoittelet psykologisia taitoja tietoisesti?
en koskaan
joskus
usein
säännöllisesti
en tiedä
Urheilun päätoimisuus
Arvioi asteikolla 0-100 % urheilemisen päätoimisuutta. Arvioi kuinka monta prosenttia
urheilu muodostaa ajankäyttösi kokonaisuudesta tällä kaudella, johon sisältyy; opiskelu,
työ, urheileminen sekä mahdolliset muut velvollisuudet, esim. armeija. 100 % =
käytät ”työaikasi” ainoastaan urheilemiseen. Arviointi 5 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Vastataksesi mobiililaitteella napauta haluttua kohtaa asteikosta.
0

----------------------------------------------------------------------

100

Urheilutulojen osuus kokonaistuloista
Arvioi asteikolla 0-100 % urheilemalla ansaitsemiesi tulojen (palkat, palkkiot,
sponsoritulot) ja tukien (stipendit ja apurahat) yhteisosuus kauden kokonaistuloistasi.
Huomioi kokonaistuloissa myös sosiaaliset etuudet, kuten opintotuki tai muut vastaavat
korvaukset. 100 % = elätät itsesi täysin urheilutulojen varassa. Arviointi 5
prosenttiyksikön tarkkuudella.

0

----------------------------------------------------------------------

100

Seuraavaksi pääset vastaamaan 32 väittämään. Lue jokainen väittämä huolella ja arvioi
mahdollisimman rehellisesti, miten olet itse asian koripallossa kokenut. Oikeita tai vääriä vastauksia ei
ole. Vastauksesi ovat nimettömiä!

1. Asetan itselleni tarkkoja tavoitteita päivä- tai viikkotasolla.
en juuri koskaan

80

joskus

usein

yleensä aina

2. Saan irti lähes kaiken taidoista ja osaamisestani.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

3. Harmistun, tai otan asian henkilökohtaisesti, kun valmentaja pyrkii korjaamaan
virheitäni.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

4. Kohdistan pelatessani huomioni vain pelaamiseen ja suljen häiriötekijät
ulkopuolelle.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

5. Pysyn pelissä positiivisena, huolimatta siitä kuinka huonosti asiat menevät.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

6. Pelaan paremmin paineen alla, koska ajattelen selkeämmin.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

usein

yleensä aina

7. Murehdin, mitä muut ajattelevat suoriutumisestani.
en juuri koskaan

joskus

8. Huomaan muutokset joukkuekavereideni tunnetiloissa tai joukkueen ilmapiirissä.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

9. Minulla on tapana tehdä suunnitelmia tavoitteideni saavuttamiseksi.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

usein

yleensä aina

10. Ennen ottelua olen varma, että pelaan hyvin.
en juuri koskaan
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joskus

11. Kun valmentaja kritisoi minua, koen tulevani enemmän alakuloiseksi kuin
autetuksi.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina
12. Keskittyessäni katselemaan tai kuuntelemaan, minun on helppo pitää häiritsevät
ajatukset loitolla.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

13. Asetan itselleni paljon paineita murehtimalla sitä, miten suoriudun.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

usein

yleensä aina

14. Asetan jokaiseen harjoitukseen omat suoritustavoitteeni.
en juuri koskaan

joskus

15. Minua ei tarvitse patistaa harjoittelemaan tai yrittämään parastani; annan 100 %.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

16. Jos valmentaja huutaa minulle, korjaan virheeni ilman että harmistun siitä.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

17. Näen joukkueen sisäiset ristiriidat uhkana, josta haluan pysyä kaukana.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

usein

yleensä aina

18. Käsittelen yllättävät tilanteet koripallossa todella hyvin.
en juuri koskaan

joskus

19. Kun asiat menevät pieleen, kehotan itseäni pysymään rauhallisena ja se auttaa.
en juuri koskaan
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joskus

usein

yleensä aina

20. Mitä enemmän pelissä on paineita, sitä enemmän nautin.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

21. Kilpaillessani murehdin virheiden tekemistä tai epäonnistumista.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

22. Olen käynyt läpi mielessäni oman suunnitelmani peliin hyvissä ajoin ennen
ottelua.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

23. Kun tunnen itseni jännittyneeksi, pystyn rentouttamaan itseni nopeasti ja
tuntemaan itseni taas rauhalliseksi.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

24. Tilanteet, joissa on paineita ovat minulle tervetulleita haasteita.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

25. Pyrin kaikin tavoin auttamaan ja tukemaan joukkuekavereitani, jotta
suoriutuisimme hyvin.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina

26. Mietin ja kuvittelen mielessäni, mitä tapahtuu jos epäonnistun tai mokaan.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

27. Hallitsen tunteeni, riippumatta siitä miten asiat sujuvat omalta osaltani.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

28. Minun on helppoa kohdistaa keskittymiseni ja huomioni yhteen asiaan tai
henkilöön.
en juuri koskaan
joskus
usein
yleensä aina
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29. Kun epäonnistun tavoitteideni saavuttamisessa, yritän vielä kovemmin.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

30. Kehitän osaamistani kuuntelemalla huolellisesti valmentajien ohjeita ja neuvoja.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

31. Teen vähemmän virheitä paineen alla, koska keskityn paremmin.
en juuri koskaan

joskus

usein

yleensä aina

32. Työskentelen ahkerasti joukkueen yhteisen tavoitteen eteen.
en juuri koskaan
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joskus

usein

yleensä aina

Liite 3. Psyykkisiä taitoja mittaavien väittämien taulukko
TAULUKKO 7. Psyykkisiä taitoja mittaavien väittämien keskiarvot ja keskihajonnat
Väittämä

Keskiarvo

Keskihajonta

1. Asetan itselleni tarkkoja tavoitteita päivä- tai viikkotasolla.

1.46

0.87

2. Saan irti lähes kaiken taidoista ja osaamisestani.

1.63

0.63

3. Harmistun, tai otan asian henkilökohtaisesti, kun valmentaja pyrkii korjaamaan virheitäni.*

2.59

0.57

4. Kohdistan pelatessani huomioni vain pelaamiseen ja suljen häiriötekijät ulkopuolelle.

2.37

0.66

5. Pysyn pelissä positiivisena, huolimatta siitä kuinka huonosti asiat menevät.

1.81

0.71

6. Pelaan paremmin paineen alla, koska ajattelen selkeämmin.

1.61

0.80

7. Murehdin, mitä muut ajattelevat suoriutumisestani. *

1.62

0.74

8. Huomaan muutokset joukkuekavereideni tunnetiloissa tai joukkueen ilmapiirissä.

2.48

0.65

9. Minulla on tapana tehdä suunnitelmia tavoitteideni saavuttamiseksi.

1.65

0.89

10. Ennen ottelua olen varma, että pelaan hyvin.

1.53

0.92

11. Kun valmentaja kritisoi minua, koen tulevani enemmän alakuloiseksi kuin autetuksi.*

2.39

0.65

12. Keskittyessäni katselemaan tai kuuntelemaan, minun on helppo pitää häiritsevät ajatukset loitolla.

1.88

0.69

13. Asetan itselleni paljon paineita murehtimalla sitä, miten suoriudun.*

1.32

0.90

14. Asetan jokaiseen harjoitukseen omat suoritustavoitteeni.

1.13

0.87

15. Minua ei tarvitse patistaa harjoittelemaan tai yrittämään parastani; annan 100 %.

2.33

0.78

16. Jos valmentaja huutaa minulle, korjaan virheeni ilman että harmistun siitä.

2.23

0.72

17. Näen joukkueen sisäiset ristiriidat uhkana, josta haluan pysyä kaukana. *

1.27

0.86

18. Käsittelen yllättävät tilanteet koripallossa todella hyvin.

1.83

0.58

19. Kun asiat menevät pieleen, kehotan itseäni pysymään rauhallisena ja se auttaa.

1.75

0.82

20. Mitä enemmän pelissä on paineita, sitä enemmän nautin.

1.91

0.85

21. Kilpaillessani murehdin virheiden tekemistä tai epäonnistumista.*

1.78

0.86

22. Olen käynyt läpi mielessäni oman suunnitelmani peliin hyvissä ajoin ennen ottelua.
23. Kun tunnen itseni jännittyneeksi, pystyn rentouttamaan itseni nopeasti ja tuntemaan itseni taas
rauhalliseksi.

1.65

0.97

1.37

0.77

24. Tilanteet, joissa on paineita ovat minulle tervetulleita haasteita.

2.13

0.74

25. Pyrin kaikin tavoin auttamaan ja tukemaan joukkuekavereitani, jotta suoriutuisimme hyvin.

2.70

0.53

26. Mietin ja kuvittelen mielessäni, mitä tapahtuu jos epäonnistun tai mokaan.*

1.74

0.85

27. Hallitsen tunteeni, riippumatta siitä miten asiat sujuvat omalta osaltani.

1.96

0.65

28. Minun on helppoa kohdistaa keskittymiseni ja huomioni yhteen asiaan tai henkilöön.

1.99

0.69

29. Kun epäonnistun tavoitteideni saavuttamisessa, yritän vielä kovemmin.

2.35

0.72

30. Kehitän osaamistani kuuntelemalla huolellisesti valmentajien ohjeita ja neuvoja.

2.48

0.66

31. Teen vähemmän virheitä paineen alla, koska keskityn paremmin.

1.75

0.83

32. Työskentelen ahkerasti joukkueen yhteisen tavoitteen eteen.

2.73

0.52

*=käänteinen väittämä
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Liite 4. Ryhmittäisten vertailujen taulukot
TAULUKKO 8. Psyykkisten taitojen (n=119) ja ikä-muuttujan (n=101) väliset korrelaatiot ja
niiden merkitsevyystasot Pearsonin korrelaatiokertoimen mukaan
Muuttuja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ikä

-

.02

.08

.06

-.10

.07

.08

.09

-.13

Vastoinkäymisten
käsittely

.02

-

.24**

.15

.46**

.43**

.39**

.36**

.32**

Paineensieto

.08

.24**

-

.30**

.25**

.32**

.43**

.31**

.12

Tavoitteenasettelu

.06

.15

.30**

-

.08

-.05

.37**

.19*

.35**

Keskittymiskyky

-.10

.46**

.25**

.08

-

.31**

.26**

.30**

.34**

Huolettomuus

.07

.43**

.32**

-.05

.31**

-

.33**

.23*

.05

Itseluottamus

.08

.39**

.43**

.37**

.26**

.33**

-

.47**

.34**

Valmennettavuus
.09
Sosiaalinen
kompetenssi
-.13
***p<.001; **p<.01; *p<.05

.36**

.31**

.19*

.30**

.23*

.47**

-

.34**

.32**

.12

.35**

.34**

.05

.34**

.34**

-

TAULUKKO 9. Psyykkisten taitojen erot sukupuolen mukaan (n=120; df=118)
Naiset

Miehet

ka

kh

ka

kh

t

U

Z

p

Vastoinkäymisten
käsittely

1.69

0.53

1.77

0.51

-0.87

-

-

.383

Paineensieto

1.73

0.64

2.00

0.59

-2.34

-

-

.021*

Tavoitteenasettelu

1.48

0.68

1.47

0.51

0.09

-

-

.926

Keskittymiskyky

2.01

0.42

3.00

0.46

0.24

-

-

.812

Huolettomuus

1.46

0.67

1.83

0.61

-3.03

-

-

.003**

Itseluottamus

1.81

0.53

1.17

0.53

-3.60

-

-

.000***

Valmennettavuus
2.41
0.44
2.44
0.44 -0.26
Sosiaalinen
kompetenssi1
2.73
0.35
2.51
0.51
1252.00 -2.70
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Mann-Whitney U-testiä.
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.799
.007**

TAULUKKO 10. Psyykkisten taitojen erot kansalaisuuden mukaan (n=120; df=118)
Suomi
ka

USA
kh

ka

kh

t

U

Z

p

-0.06

-

-

.951

0.61

-2.03

-

-

.045*

1.89

0.69

-2.84

-

-

.005*

0.40

1.86

0.66

0.94

-

-

.363

1.64

0.67

1.43

0.63

1.11

-

-

.268

1.91

0.54

2.36

0.52

-2.94

-

-

.004**

Vastoinkäymisten
käsittely

1.72

0.49

1.73

0.75

Paineensieto

1.80

0.62

2.16

Tavoitteenasettelu

1.42

0.58

Keskittymiskyky

2.03

Huolettomuus
Itseluottamus

Valmennettavuus
2.38
0.43
2.71
0.39
-2.73
.007**
Sosiaalinen
kompetenssi1
2.62
0.45
2.81
0.28
549.00 -1.623 .104
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Mann-Whitney U-testiä.

TAULUKKO 11. Psyykkisten taitojen erot koripallon pelipaikan mukaan (n=120; df=2)
Takamies

Laituri

Sentteri

ka

kh

ka

kh

ka

kh

F

W

p-arvo

Vastoinkäymisten
käsittely

1.78

0.07

1.67

0.08

1.66

0.12

0.80

-

.451

Paineensieto

1.66

0.12

1.79

0.09

1.74

0.12

0.85

-

.432

Tavoitteenasettelu

1.46

0.09

1.51

0.08

1.43

0.16

0.14

-

.870

Keskittymiskyky

2.07

0.06

1.97

0.07

1.90

0.07

1.36

-

.260

Huolettomuus

1.73

0.09

1.52

0.09

1.53

0.16

1.47

-

.234

Itseluottamus

2.02

0.08

1.94

0.08

1.85

0.15

0.56

-

.572

Valmennettavuus
2.47
0.06
2.33
0.06
2.51
0.11
1.76
Sosiaalinen
kompetenssi1
2.67
0.05
2.66
0.06
2.47
0.16
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Kruskal-Wallis -testiä.

-

.176

1.18

.553
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TAULUKKO 12. Psyykkisten taitojen erot maajoukkueotteluiden määrän mukaan (n=119;
df=1)
0

1–5

enemmän kuin 5

ka

kh

ka

kh

ka

kh

F

W

Vastoinkäymisten
käsittely

p-arvo

2.72

0.05

2.78

0.29

2.70

0.10

0.65

-

.423

Paineensieto

2.87

0.06

2.75

0.28

2.78

0.19

1.56

-

.215

Tavoitteenasettelu

2.51

0.06

2.31

0.21

2.30

0.16

0.46

-

.497

Keskittymiskyky

2.99

0.05

3.16

0.15

3.03

0.09

0.40

-

.531

Huolettomuus

2.63

0.07

2.50

0.38

2.57

0.17

0.15

-

.702

Itseluottamus

2.98

0.06

2.81

0.22

2.93

0.14

0.90

-

.344

Valmennettavuus
3.44
0.04
3.41
0.21
3.30
0.13
Sosiaalinen
kompetenssi1
3.66
0.04
3.58
0.14
3.51
0.14
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Kruskal-Wallis -testiä.

0.00

-

.954

-

2.42

.996

TAULUKKO 13. Psyykkisten taitojen erot ammattilaisuuden tason mukaan (n=84; df=2)
Harrastajat

Puoliammattilaiset

Ammattilaiset

ka.

kh

ka

kh

ka

kh

F

W

p-arvo

Vastoinkäymisten
käsittely

1.50

0.22

1.80

0.12

1.77

0.07

0.95

-

.391

Paineensieto

1.61

0.19

1.64

0.12

2.00

0.09

3.26

-

.044*

Tavoitteenasettelu

1.25

0.22

1.44

0.12

1.57

0.08

1.13

-

.329

Keskittymiskyky

2.04

0.17

2.07

0.08

1.99

0.06

0.28

-

.759

Huolettomuus

1.54

0.25

1.62

0.12

1.69

0.09

0.26

-

.774

Itseluottamus

1.75

0.14

1.83

0.11

2.11

0.07

3.23

-

.045*

Valmennettavuus
2.61
0.14
2.40
0.09
2.43
0.06
Sosiaalinen
kompetenssi1
2.52
0.24
2.67
0.11
2.63
0.06
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Kruskal-Wallis -testiä.

0.57

-

.568

-

0.36

.835
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TAULUKKO 14. Psyykkisten taitojen erot psyykkisten taitojen harjoittelun määrän mukaan
(n=120; df=4)
En
koskaan
ka

kh

Joskus
ka

kh

Usein
ka

kh

Säännöllisesti
ka

kh

En tiedä
ka

kh

F

W

p-arvo

Vastoinkäymisten
käsittely
1.48 0.09

1.77 0.06

1.72 0.19

1.86

0.16

2.13 0.30 2.54

-

.044

Paineensieto

1.83 0.11

1.79 0.07

1.84 0.23

2.11

0.27

2.19 0.31 0.63

-

.640

Tavoitteenasettelu 1.07 0.10

1.50 0.07

1.84 0.15

1.67

0.23

1.94 0.24 5.67

-

.000***

Keskittymiskyky

1.94 0.09

2.07 0.05

1.81 0.15

1.89

0.09

2.50 0.10 2.55

-

.043*

Huolettomuus

1.65 0.11

1.62 0.08

1.22 0.22

2.06

0.17

1.94 0.16 2.73

-

.033*

Itseluottamus

1.76 0.12

1.93 0.06

2.14 0.13

2.31

0.17

2.44 0.21 2.58

-

.041*

Valmennettavuus

2.26 0.08

2.43 0.05

2.48 0.11

2.53

0.13

2.94 0.06 2.47

-

.049*

Sosiaalinen
kompetenssi1
2.37 0.11
2.66 0.05
2.79 0.08
2.93 0.05
2.92 0.08
***p<.001; **p<.01; *p<.05
1
Sosiaalisen kompetenssin analyysimenetelmänä käytetty Kruskal-Wallis -testiä.
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-

16.38 .003**

