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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisena freestyle-laskijat kokevat 
maajoukkuetoiminnan. Mitä hyötyjä he kokevat kuulumisesta maajoukkueeseen oman 
kehittymisen kannalta ja tukeeko maajoukkue omia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena oli verrata 
nykyistä sekä entistä toimintaa huomioiden maajoukkuelaskijoiden näkemykset sekä päivittää 
tietoa lajin tämän hetkisestä tilasta Suomessa. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat miksi 
laskija harrastaa kyseistä lajia ja mikä lajissa motivoi, millaisia kokemuksia ja mielipiteitä 
maajoukkuelaskijoilla on maajoukkuetoiminnasta, mitä maajoukkue heille tarjoaa ja millainen 
on ryhmän merkitys heille. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-verkkokyselyllä keväällä 2021 ja se sisälsi 
asenneväittämiä eli Likert-asteikko kysymyksiä, jotka ilmaisivat myönteisiä sekä kielteisiä 
asenteita väittämiä kohtaan. Lisäksi kysely sisälsi avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen otos 
(N=13) koostui nykyisistä sekä entisistä maajoukkuelaskijoista. Tutkimus toteutettiin 
monimenetelmällisesti, mikä tarkoittaa eri analyysimenetelmiä yhdistävää tutkimusta. 
Tutkimuksessa yhdistettiin määrällisiä tutkimusmenetelmiä laadullisiin menetelmiin. Aineiston 
laadulliseen analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja määrälliseen 
analysointiin käytettiin IBM SPSS 22 -ohjelmistoa.  
 
Laskijoita motivoi vapaus itseilmaisuun rinteessä sekä mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään 
laskijana. Vähiten motivoivaksi nousi pakolliset harjoitukset. Maajoukkueeseen kuuluminen 
nähtiin kehittymisen kannalta hyödylliseksi, koska se tarjoaa laskijalle monipuoliset harjoittelu 
ja kilpailu mahdollisuudet. Rahallinen tuki maajoukkueessa koettiin melko vähäiseksi ja tämä 
on yksi kehittymistä hidastava tekijä. Ryhmällä koettiin olevan iso merkitys motivaation 
luojana ja se koettiin freestyle-laskettelussa todella tärkeäksi. 
 
Asiasanat: Freestyle hiihto, maajoukkuetoiminta, motivaatio, valmentaminen, ryhmä, 
itsemääräämisteoria, palaute.  



 

 
 

ABSTRACT 
 
Särmö, J. 2021.” It’s not a hobby, it’s a lifestyle.”: How members of the Freestyle Skiing 
national team experience the operations of the team. The Faculty of Sport and Health Sciences, 
University of Jyväskylä, Master's thesis of Sport Pedagogy, 57 pp., 2 appendices 
 
Research examines how the skiers experience the operations of the national team. What benefits 
they feel they gain for their own development from belonging to the national team and how the 
national team supports achievement of their personal goals. The research compares operations 
of the current and previous national teams taking through the views of the national team skiers. 
The research also updates information on the status of the sport in Finland. The research 
questions include why the skier practices the sport, what motivates him/her in the sport, what 
the experiences the national team offers the skier and what importance belonging to the national 
team is for them. 
 
Research material was collected using Webropol online questionnaire during the spring of 
2021. The questionnaire included attitude statements or Likert scale which expressed positive 
as well as negative attitudes toward the statements. In addition to this, the survey contained 
open ended questions. Sample size (N=13) included both current and former national team 
members. Research was conducted using a multi-method approach combining different 
methods of analysis. The study combined quantitative research methods with qualitative 
methods. Data-oriented content analysis of the data was used for qualitative analysis and IBM 
SPSS 22 -software for quantitative analysis. 
 
Skiers were motivated by the freedom to express themselves on the slopes and the opportunity 
to develop and challenge themselves as a skier. Compulsory exercises became the least 
motivating. Belonging to a national team was seen as beneficial for development as it offers the 
skier a wide range of training and competition opportunities. Monetary support for the national 
team was perceived as rather low and this is one factor slowing down development. The group 
was felt to have a big role as a creator of motivation and it was felt to be important in freestyle 
skiing. 
 
Keywords: Freestyle skiing, national team operations, motivation, coaching, group,  
self-determination theory, feedback 
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1 JOHDANTO 

Freestylehiihtoa voidaan pitää suosittuna talvilajina varsinkin nuorten keskuudessa. Suomessa 

toimivien freestyleseurojen alla toimi kauden 2016-2017 aikana noin 400 freestylelaskijaa, 

joista valtaosa oli nuoria. (Leinonen 2018.) Harrastajamäärien tarkkaa lukua on kuitenkin 

vaikea laskea, koska seurojen ulkopuolella freestyle-laskijoita on todennäköisesti vielä 

huomattavasti enemmän.  

 

Tutkimuksessa keskitytään freestylemaajoukkueessa toimivien ja sieltä jo pois lähteneiden 

kokemuksiin ja huomioihin. Oma harrastustausta, edelleen aktiivisesti lajin parissa mukana 

oleminen sekä kiinnostus lajia kohtaan olivat syitä tutkimuksen valikoitumiselle. Lisäksi 

tutkimuksen innoittajana toimi halu kehittää lajia sekä sen ympärillä tapahtuvaa toimintaa. 

 

Tutkimus käsittelee kokemuksia ja mielipiteitä maajoukkueen ympärillä tapahtuvasta 

toiminnasta. Tutkimuksen kohdehenkilöitä olivat nykyiset maajoukkuelaskijat sekä 

valikoitunut ryhmä jo maajoukkueuransa päättäneitä freestyle-laskijoita. Maajoukkueuransa 

päättäneet laskijat valikoituivat mukaan menestymisen sekä maajoukkueessa vietetyn ajan 

perusteella. Tutkimuksessa käsitellään mikä lajissa motivoi, millaisena laskijat kokevat ryhmän 

merkityksen sekä mitä maajoukkueeseen kuuluminen freestyle-laskijalle tarjoaa. Lisäksi 

käsitellään syitä, jotka ovat johtaneet freestylemaajoukkueesta pois jäämiseen. 

 

Tutkimus oli ajankohtainen, koska laji on melko nuori ja uusi olympialaji. Olympialajina 

freestylehiihdon osa-alueet slopestyle ja halfpipe olivat ensimmäistä kertaa vuoden 2014 

talviolympialaisissa. Tutkimuksen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä keskusteltiin yhdessä 

myös Ski Sport Finlandin toimihenkilön kanssa. Tutkittua tietoa lajista on todella vähän, joten 

tutkimus oli hyödyllinen Suomen lajiliitolle. Lisäksi maajoukkueessa oltiin tehty suuria 

muutoksia, joten näiden toimivuudesta tarvittiin palautetta ja tietoa.  
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2 FREESTYLEHIIHTO 

2.1 Freestylehiihdon historia 
 

Freestylehiihdon synty sijoittuu 1900-luvun puoleenväliin, jolloin Yhdysvalloissa alettiin 

järjestämään ensimmäisiä taitohiihtonäytöksiä. Nämä harrastajilta lähtöisin olevat näytökset 

vakiintuivat myöhemmin kolmeksi suksiakrobatian kilpailumuodon alalajiksi. Näitä olivat 

hypyt, baletti ja kumparelasku. Lajikokonaisuutta alettiin kutsumaan freestyle nimellä. 1970-

luvulla syntynyttä vapaata sekä vauhdikasta kumparelaskua kutsuttiin nimellä Hot Dog Skiing, 

joka sen näyttävyyden ja vaarallisuuden takia muodostui kapinallisuuden symboliksi. Lajin 

vaarallisuus ja riskienotot pakottivat laskijat perustamaan lajiliiton, jotta lajin tulevaisuus ja 

turvallisuus olisi taattu. Näin vapaana kasvanutta lajia jouduttiin sääntelemään International 

Freestyle Skier Association nimisen lajiliiton toimesta. Laji kuitenkin siirtyi 1979 

kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n ohjelmaan. (Rimpiläinen & Talermo 2006. 434– 487.) 

 

90-luvulla kumparelaskusta ja hypyistä oli tullut osa olympiaohjelmaa ja FIS kontrolloi 

freestyleä yhä tiukemmin. Tämä johti siihen, että vapaana kasvaneeseen lajiin tulleet 

kilpaurheilun vaatimukset eivät enää vastanneet jokaisen laskijan näkemyksiä. Vuonna 1996 

lumilautailun suosio kasvoi nuorien keskuudessa ja he alkoivat saamaan omia temppuiluun 

soveltuvia parkkeja laskettelukeskuksiin. Vähitellen myös freestylelaskijat huomasivat parkissa 

laskemisen hauskuuden ja siirtyivät laskemaan näitä. Perinteiset kumparelaskusukset eivät 

kuitenkaan soveltuneet parkeissa laskemiseen parhaiten, joten parkkilaskemiseen soveltuvan 

suksen valmistavaa yritystä alettiin etsiä. Valmistajan vakuututtua tuli markkinoille 

ensimmäiset molemmista päistä käyristetyt twin-tip sukset. Nämä sukset mahdollistivat myös 

takaperin laskemisen ja loi 2000-luvun alussa pohjan uudelle freestyle haaralle nimeltä 

freeskiing. (Gauthier 2014.)  

 

Jotta freestylehiihdon kehitys 2000-luvun vaihteessa voidaan ymmärtää, on tärkeää tuntea myös 

lumilautailun kehitys. Freestylehiihto on omaksunut lumilautailusta paljon vaikutteita 

lajikulttuurin, suorituspaikkojen ja temppujen osalta. 1960-luvulla tapahtunut nuorisokulttuurin 

murros loi vapaan sekä omaehtoisen pohjan surfaukselle ja skeittaukselle. Näiden pohjalta 

kehittyi myös lumilautailu 70- ja 80-luvuilla. (Howe 1998, 7-23). Lumilautailun siirryttyä 

laskettelukeskuksiin se toimi vastakkaisena ilmiönä elitistiselle laskettelulle, johon isona osana 
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kuului vaikutteet nuorille suunnatuista elämäntavoista, vaihtoehtomusiikista ja pukeutumisesta. 

(Howe 1998, 113-116). Tämä toimikin mallina freestylehiihdolle, jossa lajin harrastajien 

keskuudessa arvostuksen kohteeksi nousi yksilöllinen tyyli. Tämän myötä myös suoritukset 

alkoivat saada muuta arvoa, kuin vaan kilpailutuloksissa näkyvää. (Gauthier 2014). 

2.2 Freestylehiihto nykyään 
 

Termiä freestyle käytetään suomessa suurelle yleisölle tutuista kilpailtavista lajeista, jotka ovat 

kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alaisuudessa. Näitä ovat kumparelasku, ski cross, aerials-

hypyt, sekä 2000-luvun taitteessa yleistyneet freeskii-lajit slopestyle, halfpipe ja big air. Näihin 

2000-luvulla yleistyneisiin freestylen muotoihin voidaan myös lisätä laskuvideot, 

parkkilaskeminen, freestyle backcountry ja urbaani laskeminen. Vaikka näitä 2000-luvulla 

yleistyneitä lajeja kutsutaan Ski Sport Finlandin termistössä jo freeski-lajeiksi, ei se ole 

kuitenkaan vakiintunut suomen kielessä samalla tavalla, kuin englannin kielessä. (Leinonen 

2018.) 

 

FIS:n ohjelmassa pisimpään ovat olleet kumparelasku sekä aerials hypyt, joiden ensimmäinen 

maailmancup kisattiin kaudella 1979-1980. Näistä kumparelasku on muuttunut Hot Dog ajoista 

1970-luvulla vaiheittain kohti modernimpaa kilpaurheilua, joka koostuu tarkasti määritellyistä 

kumpareista sekä kahdesta hypystä. Kilpahypyt aerialsissa pohjautuvat pääsääntöisesti 

voimisteluun ja sisältävät kaksois- sekä kolmoisvoltteja. Nykyään suomessa lajin harrastajia on 

todella vähän, jos ollenkaan. (Kanerva & Tikander 2012 107-109.) 

 

Pohja uusimpiin kilpailulajeihin löytyy lumilautailusta sekä kaupallisista kilpailuista, kuten X-

Gamesista. Ski Cross sekä Halfpipe olivat ensimmäiset näistä lajeista, jotka FIS otti 

ohjelmaansa vuonna 2005. Tämän jälkeen tuli slopestyle vuonna 2011. Ski Cross kisataan 

radalla, mikä sisältää kumpuja, käännöksiä ja hyppyreitä. Tarkoituksena on selviytyä maaliin 

mahdollisimman nopeasti omassa erässä, jossa kisaa yhtä aikaa on neljä kilpailijaa. Laji tuli 

nopeasti suosituksi alppihiihtäjien keskuudessa, joka on saanut perinteisen freestyleväen 

haluamaan sen siirtämistä alalajiksi alppihiihdolle. (Kanerva &Tikander 2012, 108.) Slopestyle 

lajissa lasketaan radalla, joka koostuu hyppyreiden, kaiteiden sekä muiden vaihtelevien 

osioiden yhdistelmistä. Halfpipe taas koostuu lumikourusta, jossa on kaksi vastakkain 

rakennettua kaarta. (Association of Freeskiing Professionals 2016.) Slopestyle sekä halfpipe 
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sisällytettiin ensimmäistä kertaa talviolympia ohjelmaan vuonna 2014 Sochissa. (Olympic 

studies centre 2016.)  

2.3 Freestylehiihto Suomessa  
 

Freestylekilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran Suomessa 1970-luvun loppupuolella. Tämän 

jälkeen erityisesti kumparelaskijoiden kansainväliset menestymiset toivat lajia ihmisten 

tietoisuuteen (Rimpiläinen & Talermo 2006, 487). Verrattaessa harrastajamääriä tuli freeski-

lajeista vuosituhanteen vaihteessa suosituin lajiryhmä. Nykyään freestyle onkin osa Ski Sport 

Finland nimistä lajiliittoa yhdessä alppihiihdon kanssa. Tämän 2008 perustetun lajiliiton alla 

on Suomessa noin 20 freestylen jäsenseuraa, joista osa on erikoistunut pääasiassa freestyleen ja 

osa toimii yhdessä alppihiihtoseuran kanssa. Ski Sport Finland ylläpitää seuratoimintojen 

lisäksi maajoukkuetoimintaa. Lisäksi se ohjaa seurojen kanssa vuosittaisia SM-kisoja ja 

kansallista kilpailukiertuetta. (SSF 2017) 

 

Valo ry:n kansallisen sporttirekisterin avulla voidaan arvioida Suomessa toimivien 

freestyleseurojen harrastajamääriä ja sen mukaan 2016-2017 kauden aikana seuratoiminnan alla 

oli noin 400 freestylelaskijaa. (Leinonen 2018.) Vuonna 2016 Suomen hiihtokeskusyhdistyksen 

tekemässä gallupkyselytutkimuksessa kysyttiin reilulta 400 000 taloudelta, jossa harrastettiin 

laskettelua, eri laskettelulajien harrastamisesta. Näistä 12 prosenttia oli freestylen harrastajia, 

joihin laskettiin myös parkissa laskevat. (SHKY 2016.) Pitää myös muistaa, että tarkkaa määrä 

harrastajista on vaikea laskea, koska seurojen ulkopuolella on freestylen harrastajia 

todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin seuroissa.  
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3  MOTIVAATIO URHEILUSSA 

Motivaatiolla tarkoitetaan tilaa, joka aikaansaa toimintaa, sekä ohjaa ja ylläpitää sitä. Se 

vaikuttaa yksilön valintoihin erilaisissa toiminta- ja käyttäytymistilanteissa, esimerkiksi kuinka 

aktiivisesti hän toimii. (Lehtinen, Kuusinen &Vauras 2016, 143.) Liukkosen ja Jaakkolan 

(2012, 48) mukaan motivaatio on monimutkainen prosessi, joka määrittyy sekä persoonallisesta 

että sosiaalisesta ympäristöstä. Robertsin (2001, 6) mukaan motivaatiolla viitataan tekijöihin, 

jotka tulevat esiin yksilön alkaessa suorittaa tehtävää. Näitä ovat persoonallisuustekijät 

(yksilölliset ominaisuudet), kognitiiviset tekijät (tiedolliset taidot) sekä sosiaaliset muuttujat 

(vuorovaikutussuhteet ja ympäristö). Motivaatio antaa suunnan käyttäytymiselle ja ohjaa 

yksilöä kohti tavoitteita. (Deci & Ryan 1985, 3; Roberts 2001, 3-4.) 

 

Urheilijan motivaatio syntyy hänelle tyydytystä tuottavasta toiminnasta. (Närhi & Frantsi 1998, 

55.) Motivaatio koostuu eri tekijöistä, joita ovat suoritusmotivaatio, motivaatio 

kilpailutilanteissa sekä ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Lisäksi huomioon on otettava myös 

yksilön persoonalliset ja sosiaaliset tekijät, sekä kognitiot. Gould (1999) painottaa myös, että 

persoona, tilanne sekä näiden yhteisvaikutus tulee ottaa huomioon motivaatiota määriteltäessä. 

(Weinberg & Gould 1999, 48-49.) Urheilija saattaa motivoitua jonkin saavuttamisesta, 

erottuakseen joukosta tai halusta olla mahdollisimman samanlainen kuin muut. Urheilijat ovat 

lisäksi alkaneet miettimään omaa motivaatiotaan erilaisten näkökulmien kautta. Tällaisia ovat 

esimerkiksi itsensä toteuttaminen, fyysisien ja psyykkisien rajojen etsiminen ja niiden 

rikkominen, tekemisestä nauttiminen ja muut henkilökohtaiset asiat. (Närhi & Frantsi 1998, 55-

56.) 

3.1 Motivaatioilmasto 
 

Motivaatioilmasto voidaan määritellä ympäristöksi, joka on tilannekohtainen ja ohjaa 

tavoitteita suorituskeskeisessä toiminnassa. Yksilön kokemus motivaatioilmastosta määrittää 

sen, miten onnistumiset ja epäonnistumiset koetaan. (Soini 2006, 29.) Liukkosen ja Jaakkolan 

(2012, 57) mukaan motivaatioilmasto määritellään psykologisen toiminnan näkökulmasta, 

johon psyykkinen hyvinvointi, toiminnassa pysyminen ja viihtyminen kuuluvat. Valmentajalla 

tai ohjaajalla on suuri vaikutus motivaatioilmaston muodostumiselle, mutta myös yksilö itse 
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vaikuttaa siihen millainen motivaatioilmasto ryhmässä on. (Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007, 

162-163.)  

 

Motivaatioilmastossa motivaatiotekijöiden tavoiteperspektiivejä hallitsevat tehtävä- ja 

minäsuuntautuneisuus. Nämä määräävät, miten yksilö kokee menestymisen ja kyvykkyyden. 

(Liukkonen ym. 2012, 54.) Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto korostaa yhdessä tekemistä, 

päämäärien asettamista yhdessä ryhmän kanssa ja työskentelyä niiden eteen. 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa tavoitteena on ottaa jokainen huomioon, antaa 

positiivisia kokemuksia, elämyksiä sekä onnistumisia. Tästä johtuen sillä on havaittu olevan 

suuri vaikutus ryhmän sosiaalisiin suhteisiin ja myönteiseen oppimismotivaatioon. 

Minäsuuntautuneessa motivaatioilmastossa korostuu kilpailu ja vertailu muiden välillä. Tällä 

on koettu olevan negatiivinen vaikutusta oppimismotivaatioon, viihtyvyyteen, yhteiseen 

toimintaa sekä sosiaalisiin suhteisiin. (Liukkonen ym. 2007, 162-163.) 

 

Kilpaurheilussa löytyy yleensä sekä tehtävä- että minäsuuntautuneisuutta ja motivaatioilmastoa 

tutkiessa onkin tärkeä ottaa huomioon näiden kahden välinen suhde. Valmentajalla on suuri 

merkitys tekemisen tukemisessa, ohjaamisessa kohti tavoitteita, vihjeiden ja palkkioiden 

antamisessa, sekä tarkkojen odotuksien laatimisessa. (Hietala & Skyttä 2005, 17.) Lisäksi 

motivoivan harjoittelu ympäristön luominen monipuoliseksi, vaihtelevasi ja tavoitteelliseksi on 

tärkeää, jotta urheilija pysyy motivoituneena. (Närhi & Frantsi 1998, 57.)  

3.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 
 

Ihmisen motivaatiota tutkittaessa yleisimmät lähestymistavat ovat sisäinen sekä ulkoinen 

motivaatiomalli. Sisäinen motivaatio on toimintaa, joka syntyy tekemisestä itseä varten ja 

mielekkyys toimintaan tulee omasta osallistumisesta. Ulkoisessa motivaatiossa taas 

käyttäytyminen ohjautuu ulkoisten palkkioiden, pakon tai rangaistusten ohjaamana. (Deci & 

Ryan 1985; Jaakkola & Liukkonen 2002, 111.) Sisäisellä motivaatiolla on tutkimusten mukaan 

yhteys liikuntaan osallistumiseen sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntyyliin. (Esim. Lintunen, 

Valkonen, Leskinen & Biddle 1999; Sarlin 1995, 45.)  

 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa yksilön luontaista taipumusta toimia omien mielenkiintojen sekä 

sen kohteiden mukaisesti. Kun motivaation lähteenä on ensisijaisesti sisäiset kokemukset 

yhdistyneenä käyttäytymiseen, puhutaan sisäisestä motivaatiosta. Lisäksi siihen kuuluvat 
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käyttäytymistä virittävät toiminnot, joita yksilö tuottaa. Toiminnan ollessa sisäisesti 

motivoitunutta, voidaan sanoa sen olevan itsestä lähtevää. Tekijät voivat myös vaikuttaa 

yksilöön ulkoisesti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi informoiva, kontrolloiva ja amotivoiva, 

mikä tarkoittaa motivaation puuttumista kokonaan. Sisäisen motivaation perustana on ihmisen 

tarve olla itsemääräytynyt, jolloin hän tekee päätöksensä itse. Luonnostaan lapsi on 

motivoitunut uuden oppimiseen. (Deci & Ryan 1985.) 

 

Usein sisäistä motivaatiota negatiivisempana nähdään ulkoinen motivaatio, mikä johtuu usein 

siitä, että ne nähdään toistensa vastakohtina. Ulkoinen motivaatio perustuu ulkoisiin 

vaikuttimiin, jotka säätelevät ja ohjaavat näitä. Tällaisia ovat esimerkiksi palkkiot ja 

rangaistukset. Ulkoinen motivaatio ei varsinaisesti perustu mielenkiintoon, vaan esimerkiksi 

palkkioon tehdystä työstä. (Byman 2002, 31-36.) Jaakkolan & Liukkosen (2002, 109) mukaan 

näkemys, jossa yksilö on joko sisäisesti tai ulkoisesti motivoitunut on liian kapea näkemys 

motivaatiosta. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ymmärretään nykyään jatkumona amotivaatiosta 

ulkoisen motivaation kautta kohti sisäistä motivaatiota. 

3.3 Tavoiteorientaatioteoria 
 

Nichollsin (1989) sosiaaliskognitiiviseen psykologiaan perustuvaa tavoiteorietaatioteoriaa on 

käytetty liikuntamotivaatiotutkimuksissa eniten viimeisimpien vuosikymmenten aikana. 

Tavoiteoritentaatioteoriassa keskiössä on yksilön kokema pätevyys sekä sen huomioiminen 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tavoiteorientaatiolla ja koetulla pätevyydellä onkin löydetty 

olevan yhteys erityisesti urheilun ja liikunnan tutkimusalueilla (Biddle ym. 1999, 353). Miten 

urheilija kokee pätevyytensä, määrittää onko motivaatio tehtävä- vai minäorientoitunutta. 

Urheilija, joka on tehtäväsuuntautunut, tekee itsevertailua eli osoittaa itselleen pätevyyttä. 

Minäsuuntautunut taas osoittaa pätevyytensä vertailemalla omaa toimintaansa muihin. 

(Nicholls 1989.)  

 

Urheilija, joka on minäsuuntautunut pyrkii osoittamaan pätevyytensä muille. Motivoivana 

tekijänä toimii halu voittaa toiset tai hyvä lopputulos muihin verrattuna. (Nicholla 1989; Biddle 

1998). Robertsin (1984, 265) mukaan minäorientaatio voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat 

käytetyn työmäärän vertailu tulokseen, itsensä vertailu muihin ja muiden vertailu keskenään. 

Kova yrittäminen ei motivoi, koska pätevyyden kokemukset riippuvat muista ihmisistä. 

(Roberts 2001.) Tällöin pätevyyden kokemuksiin ei voida itse vaikuttaa (Biddle 1998). 
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Biddle ym. (1999, 353) kertoo minäsuuntautuneisuuden lisäävän mahdollisuutta heikentää 

minäkäsitystä. Heikko minäkäsitys sekä omien kykyjen epäily voi aiheuttaa ongelmia 

suorittamisessa ja epäonnistuminen on todennäköistä, jos urheilija on minäsuuntautunut. Nämä 

epäonnistumiset heikentävät koettua pätevyyttä entisestään. Minäsuuntautunut urheilija voi 

lisäksi valita liian helppoja tai vaikeita tehtäviä sekä vältellä haasteita.  

 

Tehtäväsuuntautunut urheilija kokee pätevyyden tunnetta taas taitojensa kehittyessä, 

suorittaessa tehtävää tai parantaessa henkilökohtaista suoritustaan. Urheilija ei tällöin vertaile 

itseään muihin vaan keskittyy yrittämiseen, omaan kehittymiseen sekä oppimisprosessiin. Kova 

harjoittelu, itsensä kehittäminen ja yhteistyö luovat pätevyyden tunteen. Pätevyys ei myöskään 

heikkene epäonnistuessa, koska itsensä vertailu muihin on epäolennaista. Taustalla 

tehtäväorientaatiossa on huomattu olevan vahva sisäinen motivaatio, viihtyminen ja usko 

siihen, että kova harjoittelu luo hyvän tuloksen sekä koettu pätevyys. (Biddle ym. 1999, 353.) 

 

Se kuinka paljon yksilö laittaa toimintaansa voimavarojaan tai saa aikaa erilaisissa 

aktiviteeteissa määräytyy yksilön tavoiteorientaation mukaan (Roberts 2001). Jokaisessa 

ihmisessä on piirteitä molemmista tehtävä- ja minäorientaatiosta. Harjoittelumotivaation 

kannalta on tärkeää tukea urheilijalla tehtäväorientaatiota. Menestyviltä urheilijoilta usein 

löytyy sekä tehtävä- että minäorientaatiota. Heillä on usein myös suuri kilpailuvietti sekä halu 

saavuttaa tavoitteet, usko omiin kykyihin sekä muiden kilpailijoiden voittamiseen. (Mallet & 

Hanrahan 2004, 183-200.) 

3.4 Itsemääräämisteoria 
 

Edward L. Decin ja Richard M. Ryan (1985, 2000, 2012; Ryan & Deci 2000, 2017) ovat 

kehittäneet yhden ihmisen motivaation tutkimista eniten selittävän teorian, joka on 

itsemääräämisteoria. Teoria koostuu koetusta autonomiasta, koetusta pätevyydestä ja koetusta 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Näitä kolmea ihmiset pyrkivät tyydyttämään 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja siksi niitä voidaankin pitää psykologisina 

perustarpeina. (Ryan & Deci 2000, 2017). 

 

Perusolettamuksena itsemääräämisteoriassa on, että ihminen on motivoituva, aktiivinen sekä 

itseään ohjaava jo luonnostaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen haluaa asettaa tavoitteita 
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omalle toiminnalleen, pyrkii suoriutumaan haasteista ja liittää omaan minäkuvaansa uudet 

kokemukset. Lapset ovat luonnostaan uteliaita kokeilemaan, maistamaan, haistamaan sekä 

tutkimaan uusia asioita, joten erityisesti näiden toiminnassa on tämä helposti havaittavissa. 

Lapsilla oleva luontainen motivaatio auttaa heitä oppimaan uutta sekä ratkaisemaan ongelmia. 

(Deci & Ryan 1985, 2000, 2012; Ryan & Deci 2000; Vasalampi 2017, 54.) Urheilussa näiden 

perustarpeiden tyydyttyminen tulee usein ilmi osallistumishalukkuutena, yrittämisenä ja 

viihtymisenä (Liukkonen & Jaakkola 2017b). 

 

Sosiaalisella ympäristöllä on myös suuri vaikutus siihen, miten ihminen motivoituu ja se voikin 

toimia joko ehkäisevänä tai tukevana kasvua ja kehitystä kohtaan. Psykologinen kasvu ja 

yksilössä tapahtuva kehitys ovat vuorovaikutuksellisesti yhteydessä sosiaalisen ympäristön 

kanssa. (Deci & Ryan 1985, 2000, 2012; Ryan & Deci 2000; Vasalampi 2017, 54.)  

 

Deci & Ryan (2000) mukaan yksilöiden välillä ei motivaatiota määriteltäessä eroa ole 

ainoastaan heidän kiinnostuksen määrässä tiettyä asiaa kohtaan, vaan myös minkä takia he ovat 

motivoituneita tekemään jotain tiettyä asiaa. Eri henkilöt voivatkin olla eri tavalla 

motivoituneita omista tekemisistään, mikä tarkoittaa, että heidän motiivinsa ovat erilaisia ja 

johtavat helposti eri lopputuloksiin (Deci & Ryan 2000; Vasalampi 2017, 54-55.)  

3.4.1 Koettu pätevyys 
 

Deci & Ryan (1985) mukaan koetulla pätevyydellä tarkoitetaan yksilön kokemuksia kyvyistään 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Tällöin ihminen saa aikaiseksi asioita ja saavuttaa 

asetettuja tavoitteita. Nämä pätevyyden kokemukset vahvistavat elämänhallinnan tunnetta. 

(Järvilehto 2014, 28). Koettu pätevyys nähdään itsemääräämisteoriassa ihmisen kokemana 

tyydytyksenä oppimistaan kohtaan. Jos tehtävistä suoriutuminen tai ulkopuolelta tullut kontrolli 

ei tuota tyydytystä, yksilön mielenkiinto asiaa kohtaan todennäköisesti laskee (Deci & Ryan 

2000.) Koetulla pätevyydellä on selvä yhteys yksilön minäkäsitykseen ja se voi vaikuttaa siihen 

joko vahvistamalla tai heikentämällä oppimismotivaatiota (Lintunen 2007, 152-154).  

 

Ihmiset saavat mielihyvää tehdessään asioita, jotka tiedetään hallitsevan. Ihmisille on lisäksi 

luontaista pyrkiä voittamaan haasteet, jotka saavuttaessaan tuottavat sisäisen hyvänolon 

tunteen. Tästä johtuen saavuttaakseen pätevyyden kokemuksen, asioiden haastavuus tulee olla 

riittävää, jotta mielenkiinto säilyy. Samaan aikaan sen tulee olla saavutettavissa olevaa, jotta 



 

10 
 

syntyvät tulokset ovat arvokkaita. Kun joudutaan ponnistelemaan onnistumisen eteen, on 

hallinnan tunne voimakkaampaa. (Järvilehto 2014, 31.) 

 

Tavoite vaikuttaa pätevyyden kokemukseen, mutta se on vain yksi tapa, jolla pitää toiminta 

käynnissä. Toiminta itsessään synnyttää hyvinvoinnin sekä tulokset. (Järvilehto 2014,31.) 

Tulokset saavat aikaan saavutuksen tunteen sekä onnen, mutta se katoaa kuitenkin melko 

nopeasti. Tästä johtuen toiminta itsessään tuottaa pidempää hyvinvoinnin tunnetta. Tietoisuus 

omasta venymisestä sekä uusien taitojen ja tietojen kehittymisestä on keskeisintä. (Järvilehto 

2014, 32.) 

3.4.2 Koettu autonomia 
 

Koettu autonomia tarkoittaa Ryan ja Decin (2017) mukaan toimintaa, johon yksilö pystyy itse 

vaikuttamaan, sekä säätelemään toimintaansa, ilman ulkopuolisten tekijöiden painostusta 

siihen. Kun ihmisellä on mahdollisuus omaan toimintaan liittyviin valintoihin, on hänen 

mahdollista kokea autonomian tunnetta (Ryan & Deci 2017). Motivaation suuntautuminen 

määräytyy koetun autonomian mukaan. Autonomian tunnetta vähentää ulkopuolelta tapahtuva 

kontrolli, joka heikentää kiinnostusta toimintaa kohtaan. Sisäistä motivaatiota tukeva toiminta 

vaatii toimintaa, jossa yksilön on mahdollista kokea autonomian tunteita. (Deci & Ryan 2000.) 

 

Autonomian kokemukset vaikuttavat merkittävästi liikuntamotivaation kehittymiseen, koska ne 

vaikuttavat siihen tuleeko motivaatio olemaan sisäistä vai ulkoista (Deci & Ryan 2000). 

Urheilijan pystyessä vaikuttamaan harjoitteluun sekä siihen liittyvään toimintaan, syntyy 

urheilusta koettu autonomia (Liukkonen & Jaakkola 2017). Tällöin urheilijan toimintaa ohjaa 

koetun autonomian kautta sisäinen motivaatio (Deci & Ryan 2000; Biddle 1995). Autonomialla 

on vaikutus urheilijan yrittämiseen, viihtymiseen, kokemuksiin kyvykkyydestä sekä tunteeseen 

emotionaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Nämä ovat keskeisimpiä osatekijöitä sisäisessä 

motivaatiossa. (Liukkonen & Jaakkola 2017.) 

3.4.3 Koettu yhteenkuuluvuus 
 

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa kolmen perustarpeen 

tyydyttyminen. Nämä vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, sisäisen motivaation kokemiseen ja 

hyvään suoriutumiseen. Näistä yhtenä autonomian ja pätevyyden rinnalla on 
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yhteenkuuluvuuden tunne. (Lintunen 2017, 178). Koettua yhteenkuuluvuutta kuvataan 

erilaisissa lähteissä myös yhteisöllisyydeksi sekä sosiaaliseksi yhteenkuuluvuudeksi. Koettu 

yhteenkuuluvuus vaikuttaa suuresti pätevyyden ja autonomian lisäksi motivaatioon. (Järvilehto 

2014, 32.) Ryan ja Deci (2017) esimerkiksi nostavat yhteenkuuluvuuden edistämisen 

isoimmaksi tekijäksi hyvinvoinnin sekä motivaation edistäjänä. Jos tämä tai jokin toinen 

perustarve jää huomiotta, seurauksena on usein motivoimattomuutta, pahoinvointia sekä muita 

haittoja (Ryan & Deci 2017). 

 

Yhteenkuuluvuuden kokemuksessa tärkeää on, että se koetaan merkitykselliseksi. Tällöin sillä 

on merkitystä myös muille ja omalla toiminnalla voidaan edesauttaa muiden hyvinvointia 

(Järvilehto 2014, 33). Tämä ilmenee esimerkiksi ryhmässä, jossa yhteenkuulumisen tunne on 

voimakasta. Ryhmä voi toistaa tiettyä toimintaa kerrasta toiseen, mutta ryhmän rakennetta 

muutettaessa toiminta ei enää onnistukkaan (Liukkonen & Jaakkola 2017b). Lisäksi ryhmästä 

poissulkeminen on psykologisista kokemuksista yksi tuskaisimmista (Lintunen 2017; 

Järvilehto 2014, 34). Ryhmä ei ole yhteenkuuluvuudeltaan vahva, jos tuki koetussa 

pätevyydessä sekä autonomiassa on huonoa (Ryan & Deci 2017, 602). 

 

Yhteenkuuluvuuden saavuttaminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen tyydyttäminen ovat kaksi eri 

asiaa. Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan etsiä monella eri tavalla, kuten muuttamalla 

ulkonäköä tai hakeutumalla tiettyyn porukkaan. On monia eri tapoja kokea yhteenkuuluvuutta 

ja esimerkiksi huono itsetunto voi olla syy, ettei koe kuuluvansa ryhmään, vaikka 

mahdollisuudet yhteenkuuluvuuden tunteen täyttymiselle syntyisi ryhmän jäsenten toimesta. 

Voidaankin todeta, että itsetunnolla on vahva yhteys yhteenkuuluvuuden tunteeseen. (Ryan & 

Deci 2017, 96-97.) 
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4 VALMENNUS KILPAURHEILUSSA 

4.1 Vaihtoehtoinen valmennus 
 

Huipulle pääsy kilpaurheilussa on ollut mahdollista käytännössä ainoastaan menestyessä 

kansainvälisissä kilpailuissa. Vaihtoehtolajeissa tämän perinteisen liikuntakulttuurin rinnalle 

on noussut erilaisia harrastamisen muotoja, joiden avulla eri lajeissa on ollut mahdollista nousta 

jopa ammattilaiseksi. Näitä harrastamisen muotoja ovat olleet luomassa lehdet, videot sekä 

muut mediatuotannot, joita yksityiset sponsorit ovat rahoittaneet. (Ojala 2015, 69-72.) 

 

Ammattilumilautailijoiden valmentajakäsityksiä suomessa on tarkastelu ongelmakeskeisen 

oppimisstrategian näkökulmasta, käyttäen Ojala ja Thorpen (2015) haastatteluaineistoja. Näistä 

selvisi, että perinteisen asiantuntijavalmennuksen tilalla lumilautailijat kokivat 

hyödyllisemmäksi sen, että valmentaja mahdollistaa vertaisoppimisen, toimii mentorina ja 

muokkaa oppimisympäristöjä laskijoille. Perinteinen valmennus nähtiin hyödylliseksi 

erityisesti aloitteleville lumilautailijoille, mutta lajitaitojen opettajana vain muutama 

huipputason laskija koki sen hyödylliseksi. Valmentajan henkilökohtainen osaaminen koettiin 

myös tärkeäksi opettamissaan taidoissa. Ojala ja Thorpen (2015) mukaan olisi hyödyllistä antaa 

ongelmakeskeistä oppimisstrategiaa myötäillen laskijalle tilaa toimia niin, että se tukee 

henkilökohtaisia tavoitteita sisäisesti motivoiden ja lajin kulttuuria kunnioittaen. Tavoitteet 

vaihtoehtolajeissa voivat olla muutakin, kuin arvostetuissa kilpailuissa menestyminen, joten 

valmentaja, joka tähtää kestävään valmennussuhteeseen ei voi asettaa urheilija tavoitteiden 

edelle ulkopuolelta tulevia päämääriä. (Ojala & Thorpe 2015.) 

 

Jokaisessa lajissa hyvän valmennuksen perusta on varmasti urheilijan tavoitteiden sekä 

kulttuurin tunteminen. Voidaankin katsoa, että samat valmennus ja ohjaustoiminnan 

erityispiirteet löytyvät kaikista lajeista. Vaihtoehtolajeissa taitojen oppimisen on havaittu 

tapahtuvan valmentajajohtoisen valmennuksen sijaan usein vertaisten avulla sekä muuten 

epämuodollisemmin. Kokeneemmat laskijat toimivat esimerkkeinä, joiden kautta opitaan 

lajitaitoja, sekä samaistutaan lajin sosiaaliseen oppijayhteisöön (Jones 2011; Rannikko & 

Liikanen 2015). Vertaisten kesken opitaan taitoja, omaksutaan asenteita sekä ihanteita niin 

suoraan, kuin epäsuorasti. Yhdenvertaisuutta korostetaan ja ajatus, että kaikki ovat tervetulleita 

on tärkeä, vaikka taidot ja kokemukset saattavat todellisuudessa olla este pääsyyn 
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oppijayhteisöön. Vertaisoppimiselle on myös huomattu olevan yleistä, että taitavien laskijoiden 

suora kopiointi ei ole suotavaa, vaan muiden harrastajien tekemien temppujen kopioinnin 

sijasta omien kehittelyä pidetään arvossa. Tämä mahdollistaa sen, että yhteisö kehittää 

jäseniään suuntaan, jossa arvostus syntyy yhden tietyn suoritustavan sijasta usealla erilaisella 

tavalla. (Rannikko & Liikanen 2015.) 

 

Nykyään internetin ansiosta ollaan tilanteessa, jossa maantieteelliset rajat eivät rajoita 

vertaisoppimista samalla tavalla kuin ennen. Woermanin (2012) freestyleä vaihtoehtolajina 

käsittelevässä tutkimuksessa globaaleja trendejä seuranneet keskieurooppalaiset laskijat 

jakoivat sosiaalisessa mediassa toimintaa rinteistä lähes samanaikaisesti. Erilaisten 

yhteisöpalveluiden kasvu on mahdollistanut nopean tiedon jakamisen sekä nopeuttanut 

oppimista mediasisältöjen avulla. Skeittaajayhteisöstä tehdystä tutkimuksesta Jones (2011) 

huomasi, että iso osa skeittaamisen taitoa on omien videoiden tekeminen. Videoita tehdessä 

temppujen tarkka arviointi oli tärkeää ja viihteen lisäksi niitä seurattiin myös oppiakseen uutta. 

Tällöin henkilöllä itsellään on kontrolli oppimisesta ja kokemus muokkasi lisäksi oppijan 

sosiaalista identiteettiä. (Jones 2011.) 

4.2 Palautteenanto  
 

Palautteenannossa on tärkeää keskittyä pelaajaan suoritukseen, eikä ainoastaan sen 

lopputulokseen. Lisäksi olisi myös tärkeää ottaa huomioon henkilön oma taitotaso, koska on 

tärkeämpää seurata henkilön omaa kehittymistä, kun verrata niitä jonkun muun tuloksiin. 

Tällöin motivaation on tehtäväsuuntautunutta, jolloin harjoittelu koetaan positiivisena ja 

suoritukset paranevat. (Weinberg & Gould 1999, 116-119.) 

 

Hyvät vuorovaikutustaidot pitävät sisällään taidon antaa sekä vastaanottaa palautetta. 

Palautteenantaminen on todella tärkeää valmentamisessa, koska ilman rakentavaa ja asiallista 

palautetta ei urheilija kehity. (Kaski 2006, 43.) Tästä johtuen palautteenanto on suoritusta 

parantavista didaktisista keinoista tärkein (Jaakkola 2009, 341-345). Kannustamisella on 

vuorovaikutuksessa myös paljon positiivisia vaikutuksia urheilijan kokemaan pystyvyyden 

tunteeseen sekä motivaatioon, mutta se ei yksin riitä. Pelkkä kannustaminen ilman korjaavaa 

palautetta voi esimerkiksi vähentää valmentajan uskottavuutta ja tehdä kannustamisesta 

merkityksetöntä. (Kaski 2006, 56-61.) 
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Urheilija saa ulkoista palautetta valmentajaltaan, mutta myös muista lähteistä, kuten eri 

aistihavaintojen avulla omasta kehostaan. Tätä kutsutaan sisäiseksi palautteeksi. (Jaakkola 

2009, 341-345.) Aistihavainnot ja niiden tuottamat palautteet eivät vaadi erityistä arviointia, 

vaan palautteen saa esimerkiksi jo näkemällä suoritteen. Tällaisia näköhavaintoihin perustuvia 

sisäisiä palautteita voidaan saada esimerkiksi näkemällä suorituksen lopputulos tai analysointi 

kuvamateriaalin kautta. Ulkoisen henkilön antama palaute voi usein olla kuitenkin tarpeellista, 

koska sisäisen palautteen tulkitseminen voi joissain tilanteissa olla haastavaa urheilijalle. 

(Schmidt & Lee 1999, 324-325.) Ulkoinen palaute voidaan erotella sen mukaan antaako se 

palautetta suorituksen lopputuloksesta vai laadusta. Laatuun kohdistuva palaute tarjoaa tietoa, 

jota urheilija ei itse usein tiedosta, jolloin se tehostaa oppimista. Lopputulospalaute taas ei ole 

urheilijalle aina tarpeellista, koska urheilija saattaa tiedostaa sisäisen palautteen avulla saman 

tiedon. Tästä johtuen se aiheuttaa helposti turhautumista. (Jaakkola 2009, 341-345.) 

 

Palautteen tulisi aina kohdistua urheilijan ominaisuuksien sijasta hänen käyttäytymiseensä ja se 

voi olla kriittistä tai myönteistä. Kriittinen eli rakentava sekä korjaava palaute pyrkii lisäämään 

tietoisuutta urheilijalle toivotusta käyttäytymisestä, sisältäen tietoa sekä havaintoja 

suorituksesta. Myönteisellä palautteella pyritään tuomaan urheilijan onnistumiset esiin 

luottamuksen lisäämisen sekä kannustamisen avulla. (Kaski 2006, 44-46.) Urheilijan on 

hankala itse havaita virheelliset liikemallit ja siksi palaute suorituksesta on tärkeää. Varsinkin 

epäonnistuessa on tehokasta käydä läpi, mitä voisi tehdä eri tavalla, jotta suoritus onnistuisi. 

(Schmidt & Lee 1999, 324-326.) Valmentajan on tärkeä huomioida koska ja millaista palautetta 

hän antaa. Tämä siksi, että palautteenantoon saattaa liittyä puolustautumisreaktioita. On riski, 

että urheilijan itseluottamus ja motivaatio saattavat hetkellisesti laskea, kun palaute on 

korjaavaa tai rakentavaa. On kuitenkin tärkeää, että valmentaja kertoo ratkaisun tietäessään sen. 

(Kaski 2006, 44-46.)  
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4.3 Vuorovaikutus 
 

 

Vuorovaikutus on ihmisten välillä tapahtuvaa toimintaa erilaisissa ympäristöissä (Kauppila 

2006,19). Yksilö pyrkii vuorovaikutuksessa viestimään tunteitaan sekä aikomuksiaan joko 

sanallisesti tai sanattomasti. Vuorovaikutus vaatii myös aina tulkintaa ja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ihmiset reagoivat toisen henkilön sanoihin ja tekoihin omilla 

tulkinnoillaan. Tästä johtuen väärinymmärrykset ovat yleisiä (Himberg & Jauhiainen 1998, 81-

21).  

 

Vuorovaikutussuhteen keskittyessään ainoastaan tulokseen, kärsivät helposti ihmissuhteet. 

Tämän vuoksi vuorovaikutuksen tulee olla tehokasta, pyrkiä tiettyyn päämäärään sekä 

säilyttämään yhteistyösuhteen. Tätä tutkineet tutkijat ovat korostaneet vuorovaikutuksessa 

avoimuuden ja rehellisyyden tärkeyttä. Näiden nähdäänkin usein auttavan luottamuksellisen 

vuorovaikutussuhteen syntymisessä, mutta voi myös hankaloittaa sitä (Kauppila 2006,70-72.) 

 

Vuorovaikutukseen liittyy vahvasti sosiaaliset suhteet sekä sosiaaliset taidot. Lisäksi 

sanalliseen ja sanattomaan viestintään jakautuva kommunikaation käsite sisältyy vahvasti 

vuorovaikutukseen (Kauppila 2006, 19-12). Sosiaaliset suhteet pitävät sisällään 

vuorovaikutuksen luonteen sekä laadulliset piirteet, kun taas sosiaaliset taidot liittyvät taitoihin 

toimia ryhmässä, ratkoa erilaisia konflikteja ja selkeään viestintään (Himberg & Jauhiainen 

1998 81).  

 

Sanalliseksi eli verbaaliseksi viestinnäksi kutsutaan puhumista ja esittämistä, jota ilmenee 

sosiaalisissa tilanteissa. Se tarkoittaa kielenkäyttöä sekä ilmaisua sanallisesti ja on perusta 

vuorovaikutukselle (Kauppila 2006, 19-26). Sanatonta eli nonverbaalista viestintää pidetään 

vuorovaikutustilanteessa, jopa merkittävämpänä kuin sanallista viestintää. Siihen kuuluu 

asennot, ilmeet ja eleet, joiden on havaittu olevan luotettavampia kuin sanallisen viestinnän. 

Hyvä vuorovaikutus pitää sisällään näitä molempia ja ne ovat yhdenmukaisia (Kauppila 2006, 

32-33). 
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4.4 Valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus  
 

Valmennussuhteen onnistuminen perustuu vuorovaikutukseen ja sitä voidaan pitää yhtenä 

tärkeimpänä johtamisen välineistä. Valmentajan toiminta vaikuttaa paljon valmennettaviin ja 

valmentajan onkin tärkeää tiedostaa, mitä hän itsestään antaa ja miten. Valmentajan on 

tunnistettava vuorovaikutustilanteessa oma toimintansa, aikomuksensa ja tarpeensa. (Kaski 

2006, 31-37.) 

 

Valmentajalla on tärkeä tehtävä rakentaa erilaisista yksilöistä tiivis ja yhdessä toimiva ryhmä. 

Vuorovaikutussuhteet ovat usein melko herkkiä valmentajan, urheilijoiden sekä koko 

joukkueen välillä. (Miettinen 1992, 25.) Tästä johtuen valmennuksessa on tärkeää huomioida 

jokainen urheilija yksilönä (Heino 2000, 165). Valmentajalla on tärkeä tehtävä havaita 

joukkueessa ja sen jäsenissä tapahtuvia muutoksia sekä kyky reagoida näihin. Lisäksi 

toiminnan sujuvuus, laatu sekä yksittäisten jäsenten roolit ryhmässä ovat valmentajan vastuulla. 

Yksilöiden kohtelun tulee olla myös tasapuolista. (Vasarainen & Hara 2005, 44-45.) Selkeä 

itseilmaisu, taito kuunnella, antaa sekä vastaanottaa palautetta ovat valmennussuhteen 

rakentumisessa tärkeimpiä vuorovaikutustaitoja niin valmentajalle, kuin urheilijalle (Kaski 

2006, 37). 
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5 RYHMÄILMIÖT 

5.1 Ryhmän tunnuspiirteet ja merkitys yksilölle 
 

Ryhmäksi voidaan Ahon ja Laineen (1997) mukaan kutsua joukkoa ihmisiä, joiden välillä on 

vuorovaikutusta ja he tietävät itse olevansa osa kyseistä ryhmää. Ryhmässä olevilla jäsenillä on 

omat roolinsa, joissa toimitaan kohti yhteisien tavoitteiden ja päämäärien saavuttamista. (Aho 

& Laine 1997, 203.) Ryhmällä on yhteiskunnallisten arvojen, normien ja elämäntapojen lisäksi 

myös henkilökohtaiset arvot, jotka välittyvät yksilöiden toiminnan kautta (Jauhiainen & Eskola 

1993, 32). 

 

Ryhmään liittyminen ja toimintaan osallistuminen, hyväksytyksi tuleminen sekä ryhmään 

kuuluminen ovat todella tärkeitä yksilön kehittymiselle. Ryhmä toimii reflektion välineenä 

yksilölle eli se lisää itsetuntemusta. Tämän avulla yksilö pystyy tiedostamaan omia tapojaan 

toimia, ajatella, havaita, tuntea ja kommunikoida monissa eri tilanteissa. Voidaankin sanoa, että 

hyvä itsetunto kehittää yksilön toimintakykyä. Keskeisessä riippuvuussuhteessa on yksilön 

oman toiminnan lisäksi myös yhteistoiminta sekä toimintaympäristö, jossa ryhmä toimii. 

(Jauhiainen & Eskola 1993, 14-18.) 

5.2 Ryhmädynamiikka 
 

Ryhmädynamiikka tarkoittaa jatkuvaa ryhmän muodonmuutosta. Ryhmän jäsenten 

vuorovaikutusten muokkaantuessa, myös heidän väliset voimasuhteet muuttuvat. 

Väärinkäsitykset vuorovaikutuksessa ovat normaaleja ja tämä johtuu siitä, että ryhmän jäsenet 

kokevat erilaisia merkityksiä samoille ilmiöille. (Niemistö 2002, 17.) Jokainen yksilö tekee eri 

tilanteista omia tulkintojaan, johtuen siitä, että tilanteet näyttäytyvät jokaiselle erilaisena. Nämä 

erilaiset tulkinnat vaikuttavat yksilöiden toimintaan ja muuttaa näin ryhmädynamiikkaa. 

(Himberg & Jauhiainen 1998, 113.) 

 

Ryhmädynamiikan muodostumiseen vaikuttaa yksilön dynaamisen kentän sekä ryhmätilanteen 

dynaamisen kentän muutokset. Yksilön dynaaminen kenttä tarkoittaa yksilön tämän hetkistä 

elämäntilaa, mikä heille on tärkeää ja miten he tulkitsevat paikkaansa ryhmässä. Lisäksi 

ryhmässä vallitsevalla tilanteella on vaikutus tähän. Erilaisten muuttuvien tilojen yhdistymistä 
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kutsutaan ryhmätilanteiden dynaamiseksi kentäksi. Yksilöiden tilan muuttuessa myös 

ryhmätilanne muuttuu ja tämä muodostaa ryhmädynamiikan. (Himberg & Jauhiainen 1998, 

113-115.) 

 

Ryhmädynamiikka saa aikaan valtarakenteen, tunnerakenteen ja normirakenteen. Erilaisista 

vallankäytön muodoista, kuten palkitsemisvallasta, asiantuntijavallasta, mallivallasta sekä 

taloudellisesta vallasta muodostuu valtarakenne. Tunnerakenne taas kertoo tunneilmastosta 

ryhmän sisällä. Ryhmän toimintaan taas vaikuttaa normirakenteen sisältävät ryhmän 

tiedostamattomat sekä tiedostetut normit. (Kauppila 2006, 95.) 

 

Ryhmän koko vaikuttaa myös yksilöiden käyttäytymiseen ryhmässä. Isoissa ryhmissä 

muutamien yksilöiden on helpompi vaikuttaa ryhmään, kun taas muiden 

vaikutusmahdollisuudet vähenevät. Pienemmässä ryhmässä toisiin ryhmäläisiin vaikuttaminen 

on helpompaa. Ryhmän pienestä koosta johtuen myös jäsenet ovat tutumpia toisilleen ja näin 

kokevat toisensa merkittävämmiksi. Ryhmädynamiikka muuttuu pienemmässä ryhmässä myös 

helpommin, koska vuorovaikutus ja sitoutuminen on suurempaa, eikä erinäisiä liittoutumia 

pääse niin helposti syntymään. (Himberg & Jauhiainen 1998, 116-117.) 

5.3 Ryhmän toiminta  
 

Ryhmän sisällä tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja nämä vaikuttavat ryhmän toimintaan. 

Toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta kertoo kehitysprosessit, kun taas muutosprosessit 

kertovat toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Nämä muutokset olevat joko äkillisiä, jolloin 

ryhmä muuttuu tai hallittuja ryhmän ytimen pysyessä muuttumattomana. Muutosprosessin 

pitäminen hallittuna edellyttää tunteiden ilmaisua. (Himberg & Jauhiainen 1998, 140-142.) 

 

Ryhmän toiminnalle tärkeää on säännöllisyys. Säännöllisyys ja selkeät kokoontumispaikat 

helpottavat aikataulun muistamisessa ja siinä pysymisessä. Toimintaan sitoutumista helpottaa, 

kun yksilöt tiedostavat säännöt, kokoontumisajat ja -paikat. Ryhmä toimivuuden ja kiinteyden 

mahdollistamiseksi onkin tärkeää, että ryhmän rajat ja säännöt on sovittu. Näiden puuttuessa 

ryhmän toiminta häiriintyy. (Niemistö 2002, 51-62.) 

 

Toimivan ryhmän tunnusmerkeiksi Kauppila (2006) kertoo avoimen ja monipuolisen 

vuorovaikutuksen, sitoutumisen ryhmän tavoitteisiin ja sääntöihin, erilaisten roolien 
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hyväksymisen ja muiden ryhmäläisten kuuntelemisen sekä huomioimisen. Lisäksi kaikkia 

tyydyttävien ratkaisujen löytäminen, toiminnan kehittäminen sekä vastuun ottaminen tehtävistä 

ovat toimivan ryhmän edellytyksiä. (Kauppila (2006, 107-108.) Tuloksellisuus ja kiinteys ovat 

kaksi erottamatonta kokonaisuutta, joita ryhmän tulee tavoitella parhaan tuloksen 

saavuttamiseksi. (Himberg & Jauhiainen 1998, 101.) 

 

Ryhmässä yksilöiden välillä on tietoisia ja tiedottomia tunteita sekä voimia, jotka vaikuttavat 

ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin. Ryhmän jäsenet herättävät toisissaan erilaisia tunnesuhteita, 

kuten kiintymystä, hyväksyntää sekä torjuntaa. Ryhmäläisten väliset myönteiset asenteet 

vaikuttavat positiivisesti ryhmän kiinteyteen sekä yhteistoimintaan. Kiinteyden ollessa hyvää, 

myös ryhmän sisäinen kommunikointi on parempaa ja jäsenet ovat tyytyväisempiä. (Niemistö 

2002, 123-128.) 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisena freestyle-laskijat kokevat 

maajoukkuetoiminnan. Mitä hyötyjä he kokevat kuulumisesta maajoukkueeseen oman 

kehittymisen kannalta ja tukeeko maajoukkue omia tavoitteita. Freestyle-laskijat viettävät aikaa 

päivästä toiseen mäessä, oli keli ulkona mikä tahansa. Tämä nosti esille kysymyksen, mikä 

laskijaa motivoi laskettelemaan lähtemisessä, vaikka keli ei olisikaan hyvä. Lisäksi 

tarkoituksena oli päivittää tietoa freestylehiihdon sekä sen maajoukkueen toiminnan tämän 

hetkisestä tilanteesta Suomessa. Tutkimusjoukko koostui nykyisistä sekä entisistä 

maajoukkuelaskijoista.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miksi freestyle-laskija harrastaa kyseistä lajia ja mikä lajissa motivoi? 

2. Millaisia kokemuksia ja mielipiteitä laskijoilla on maajoukkuetoiminnasta? 

3. Mitä freestylemaajoukkue heille tarjoaa? 

4. Millainen on ryhmän merkitys heille? 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston kerääminen 
 

Kyselytutkimuksen koehenkilöitä (N=13) olivat nykyiset maajoukkuelaskijat, Fearless Finns-

ryhmä ja otos jo maajoukkueuransa lopettaneista laskijoita. Tutkimukseen osallistuneista kaksi 

oli naisia, joista toinen on edelleen aktiivinen freestylemaajoukkueessa. Tutkimukseen 

osallistuvien iän keskiarvo oli hieman yli 25-vuotta ja nuorin tutkimukseen osallistunut oli 19-

vuotias ja vanhin 32-vuotias. Entiset maajoukkuelaskijat valikoituivat tutkimukseen mukaan 

maajoukkueuran pituuden sekä maajoukkueuralla menestymisen perusteella. Fearless Finns-

ryhmässä laskijoita oli seitsemän urheilijaa, joista yhteen urheilijaan ei saatu yhteyttä useista 

yrityksistä huolimatta. Entisistä maajoukkuelaskijoista tutkimukseen osallistui seitsemän. 

Suurinta osaa tutkimukseen osallistuvista lähestyttiin kasvotusten eri tilanteissa ja loppuja 

puhelimitse. Tutkimukseen osallistuvien sähköpostiosoitteet kerättiin puhelimitse, koska 

kyselylinkki jaettiin kohdehenkilöille tätä kautta. 

 

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja jokaiselle tutkimukseen osallistuvilla kerrottiin, että 

vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Lukuun ottamatta yhtä maajoukkueessa olevaa henkilöä, 

saatiin kaikkiin yhteys ja he olivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Tutkimukseen 

osallistuvia luvattiin vielä informoida kyselytutkimuksesta puhelimitse ennen sen lähettämistä 

heille. Kyselytutkimus pilotoitiin kolmella entisellä maajoukkuelaskijalla, jotka eivät 

kuitenkaan kyselytutkimukseen osallistuneet. Tämän perusteella pystyttiin tekemään 

viimeisimmät muokkaukset kyselyrunkoon.  

 

Kyselytutkimus sijoittui ajallisesti laskettelukauden loppuun ja aineisto kerättiin Webropol-

verkkokyselyllä (LIITE 1.). Kyselylinkki ohjattiin suoraa sähköpostitse tutkimukseen 

osallistuville ja heitä lähestyttiin myös puhelimitse, jotta kyselylinkki varmasti löytyi jokaiselta. 

Kyselylomake koostui 26 väittämästä tai kysymyksestä. Verkkokyselyssä oli 11 avointa 

kysymystä ja lisäksi osasta väittämistä löytyi myös avoin kohta, johon pystyi vielä 

tarkentamaan vastaustaan. Lisäksi viidessä kysymyksessä käytettiin Likert-asteikkoa, jossa 

vastaaja valitsi vastauksen sen mukaan, kuinka vahvasti hän on samaa tai eri mieltä. 
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Verkkokyselyn alussa kysyttiin tutkimuslupaan hyväksyntä ja varmistus, että vastaaja 

ymmärtää ja haluaa osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen. Tämän jälkeen vastaajaa 

pyydettiin miettimään, miten on päätynyt lajin pariin, mitkä asiat ovat tähän vaikuttaneet ja 

millaiseksi he kokevat laskettelun harrastuksena. Motivaatiosta ja asenteista harjoittelua 

kohtaan kysyttiin kysymyksissä 5-7. Verkkokyselyssä oli myös kaksi kysymystä vain entisille 

maajoukkuelaskijoille, joissa selvitettiin syitä siihen, miksi ei enää maajoukkueessa toimi. 

Valmentajan rooliin, valmennukseen sekä maajoukkueen toimintaan kerättiin kyselyllä myös 

mielipiteitä. Kyselyssä vastaaja joutui miettimään itseään laskijana, tavoitteitaan ja saamaansa 

palautetta. Sisäisestä kilpailusta ja vapaa-ajan viettämisestä muiden laskijoiden kanssa kysyttiin 

myös. Verkkokyselyn lopussa oli myös avoin kysymys, johon vastaaja sai kertoa vapaasti 

mielessä olevista asioista liittyen maajoukkueen toimintaan tai kyselyyn. 

7.2 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät  
 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui aluksi laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, mikä pyrkii 

tutkimaan tiettyä toimintaa tai tapahtumaa sekä ymmärtämään erilaisia ilmiöitä syvällisemmin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 97-98.) Tutkimuksessa kuitenkin päädyttiin monimenetelmälliseen 

tutkimussuuntaa, jossa yhdistyy eri analyysimenetelmät. Tässä tutkimuksessa yhdistetään 

määrällisiä tutkimusmenetelmiä laadullisiin. (Bergman 2008, 1.) Laskijoille merkittävät asiat 

ja kokemukset sekä heidän tapansa kuvata näitä kiinnostivat aktiivisesti lajin parissa toimivaa 

ja aineisto pohjautui heille tehtyyn kyselyyn. Kysely yhdisti samalle lomakkeelle niin 

määrällisiä kuin laadullisia kysymyksiä. Tähän päädyttiin, koska tutkittavasta ilmiöstä haluttiin 

saada laaja käsitys ja laadullisella aineistolla saatiin tarkempaa ja laajempaa tietoa. 

 

Kyselylomake piti sisällään avoimia kysymyksiä, jotka olivat laadullisia ja niiden 

analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä ja -erittelyä. Määrällinen osuus näkyi strukturoitujen 

kysymysten kautta. Monissa verkkokyselyn kohdissa pystyttiin tarkentamaan myös määrällisiä 

kysymyksiä avoimilla kohdilla. Laadullisen aineiston oli tarkoitus näin tukea, täydentää ja 

vahvistaa käsitystä kyseisestä ilmiöstä. 

 

Usein monimenetelmälliset tutkimukset painottuvat joko määrällisen tai laadullisen 

tutkimuksen puolelle. Tärkeää on pohtia milloin ja miten on kannattavaa yhdistää erilaisia 

aineistoja. (Creswell 2014, 3.) Pääaineistona tutkimuksessa voidaan pitää kvantitatiivista 

aineistoa ja kvalitatiivinen toimii puolestaan täydentävänä aineistona. Näitä ei kuitenkaan 
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tarkastella eriarvoisesti, koska molemmat tuottavan tärkeää tietoa, jotka täydentävät toisiaan. 

Määrällisiä ja laadullisia menetelmiä yhdistämällä pystytään vähentämään molempien 

heikkouksia. ja lisäksi se voi lisätä validiteettia tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2008, 65). 

 

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia kokemuksia, joten sen tieteenfilosofisena lähtökohtana toimii 

fenomenologis-hermeneuttinen lähtökohta. Olennaisia käsitteitä sekä fenomenologisessa että 

hermeneuttisessa lähestymistavassa ovat yhteisöllisyys, merkitykset sekä kokemukset. Yksilön 

kokemuksia suhteessa toisiin ihmisiin, luontoon sekä kulttuuriin tutkitaan fenomenologiassa. 

(Alasuutari 2011, 55-60.) Tulkinnan tarpeen takia hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan 

fenomenologiseen tutkimukseen, koska hermeneutiikka tarkoittaa teoriaa ymmärtämisestä sekä 

tulkinnasta. (Laine 2010, 28-31.) Tutkimuksessa kuvataan nykyisien ja entisien 

maajoukkuelaskijoiden kokemuksia maajoukkueen toiminnasta ja heidän kokemusten taustalta 

pyritään löytämään erilaisia merkityksiä. 

7.3 Aineiston analyysiprosessi  
 

Analysointiin käytettiin niin laadullisia kuin määrällisiä analyysimenetelmiä. Määrällisessä 

analyysissä käytössä oli IBM SPSS 22 -ohjelmisto. Frekvenssejä sekä ristiintaulukointia 

käytettiin käsitellessä kuvailevia tietoja. Laadullisten tulosten analysoinnissa käytettiin 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä sekä sisällön erittelyä.  

7.3.1 Tilastollinen analyysi 
 

Kyselyaineiston analysoinnissa käytettiin pelkästään niitä tilastotieteellisiä menetelmiä, jotka 

toimivat hyvin vähäisen aineiston tarkastelussa. Otoksen pienen koon takia monimutkaiset 

tilastolliset analyysit eivät olleet mielekkäitä käyttää, lisäksi monet analysoiduista muuttujista 

ovat järjestysasteikollisia ja näin estivät usean tilastollisen menetelmän käyttämisen.  

 

Kyselylomake piti sisällään kysymyksiä, joissa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa. Näissä 

väittämissä vastaaja valitsi mielipidettään lähimpänä olevan vaihtoehdon. Näitä vaihtoehtoja 

oli täysin eri mieltä (1), osittain erimieltä (2), Ei samaa eikä eri mieltä (3), osittain samaa mieltä 

(4) ja täysin samaa mieltä (5). (Vehkalahti 2014, 35). Järjestysasteikoista Likert-asteikkoa 

käytetään mittareissa, joilla halutaan selvittää vastaajan asenteita, mielipiteitä tai uskomuksia 
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(Metsämuuronen 2009). Kyselylomakkeessa oli myös usein avoin kohta, johon vastaaja pystyi 

kuvaamaan tarkemmin vastaustaan. 

7.3.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa teoriaohjaavaan, aineisto-, ja teorialähtöiseen 

sisällönanalyysiin. Tutkimuksen sisällönanalyysi oli aineistolähtöinen, mikä tarkoittaa sitä, 

ettei analyysiyksiköt ole harkittuja tai sovittu etukäteen. Ne valikoituivat tutkimuksen 

tavoitteen, aineiston sekä tutkimuskysymysten mukaan. Tutkimuksessa pyrittiin siihen, ettei 

oletukset tai ennakkoluulot vaikuta analyysini tulokseen, vaan toiminta tapahtui aineiston 

ehdoilla. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 95-100.)  

 

Aineiston laadullisessa käsittelyssä tarkoituksena on pilkkoa aineisto osiin loogisen päättelyn 

sekä tulkinnan avulla. Tämän avulla aineisto teemoitetaan, käsitteellistetään ja kootaan 

loogiseksi kokonaisuudeksi uudestaan. Tutkittavaksi materiaaliksi kelpaa mikä tahansa 

dokumentti, mikä on kirjallisessa muodossa. Tarkoituksena tällä on koota aineisto selkeäksi 

kokonaisuudeksi, ilman että siitä katoaa oleellisia tietoja. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 103-108.) 

 

Aineistosta nousee usein paljon mielenkiintoisia asioita esiin ja tätä voidaan pitää 

sisällönanalyysissä ongelmana. Onkin tärkeää määritellä tarkasti, mitä aineistoista halutaan ja 

tämän takia tutkimuskysymys pidettiin mielessä analysoidessa vastauksia ja ulkopuolelle 

jätettiin vastaukset, jotka eivät vastanneet kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 94.) 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen analyysiprosessiin. Näitä ovat 

redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli käsitteellistäminen. 

Näiden jälkeen prosessissa on vuorossa tulosten esittely sekä luotettavuuden varmistaminen. 

Tutkimus aloitettiin aineiston lukemisella läpi useaan kertaan, koska analyysiprosessissa 

edettiin aineistoista käsin. (Kylmä & Juvakka 2007, 115-120; Tuomi & Sarajärvi 2008, 108-

112.) 

 

Aineiston pelkistäminen on analyysiprosessin ensimmäinen vaihe ja sen tarkoitus on etsiä 

oleellisimmat ilmaukset aineistosta ja pelkistää ne (Tuomi & Sarajärvi 2008, 110). 

Pelkistämisvaiheessa aineistoa käytiin läpi pitäen mielessä tutkimuskysymyksiän ja, että 

vastaako aineisto näihin kysymyksiin (Taulukko 1.). Alkuperäisiä ilmaisuja koottiin ryhmiksi, 
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jolloin niitä oli helpompi tiivistää pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Näissä pyrittiin säilyttämään 

alkuperäisiä sanoja mahdollisimman paljon. (Kylmä & Juvakka 2007, 115-120). 

 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. Laskettelun kuvaus harrastuksena 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

Mukavaa ja sosiaalista harrastamista Sosiaalisuus 

Vapaa laji, jossa saa ilmaista itseään Vapaata itseilmaisua 

Sen kautta voi unohtaa murheet Tapa rentoutua 

Vaatii hyvää kehonhallintaa ja henkistä kanttia. 

Pelkkä teknisyys ei kuitenkaan riitä, vaan 

tarvitaan myös hahmotuskykyä. 

Kokonaisvaltaisuus 

 

Toisessa vaiheessa pelkistetystä aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia ja 

yhdistettiin niitä, jotka olivat sisällöltään samanlaisia. Nämä samaa tarkoittavat pelkistetyt 

aineistot ryhmiteltiin alaluokiksi (Taulukko 2.). Tutkimuskysymykseen vastaaminen on tärkeää 

ryhmittelyssä ja siinä tulee ottaa huomioon ilmaisuihin sisältyvät ilmiöt. (Kylmä & Juvakka 

2007, 115-120.) 

 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä eli klusteroinnista 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Sosiaalisuus  

Vapaata itseilmaisua Vapaus toteuttaa itseään yksin ja ryhmässä 

Tapa rentoutua  

Kokonaisvaltaisuus  

 

Kolmannessa vaiheessa eli käsitteellistämisvaiheessa alaluokat yhdistetään yläluokiksi ja näistä 

muodostetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan pääluokat. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 110.) 

Aineiston vastaukset olivat usein melko yhteneväisiä, joten niiden yhdistäminen yläluokiksi 

eteni loogisesti (Taulukko 3.). (Kylmä & Juvakka 2007, 115-120.) 
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 

Alaluokka Yläluokka 

Vapaus toteuttaa itseään yksin ja ryhmässä Monipuolisuus 

 

Sisällönanalyysia on kritisoitu sen tietynlaisesta keskeneräisyydestään. Tuomen ja Sarajärven 

(2008, 103-104) mukaan sen avulla saadaan järjestettyä aineisto niin, että pystytään tekemään 

johtopäätöksiä, mutta suoria vastauksia se ei anna. Sisällönanalyysi auttaa aineiston 

tiivistämiseen ja lopulliset tulkinnat ja päätelmät tekee lopulta tutkija itse. Tämän takia se toimi 

tässä tutkimuksessa hyvin. Se toi esiin selviä vastauksia, mutta jätti myös omille tulkinnoille 

tilaa. 

 

Sisällönanalyysin rinnalla käytettiin myös sisällön erittelyä. Tässä ideana oli luokitella, kuvata 

ja järjestää laadullista aineistoa eri tavalla (Eskola & Suoranta 2014, 18). Pääpiirteiltään nämä 

eroavat toisistaan sillä, että sisällönanalyysissä pyritään aineiston sanalliseen kuvaamiseen, kun 

taas erittelyssä aineistoa kuvataan määrällisesti (Tuomi & Sarajärvi 2008, 105-106). Tämä 

tarkoittaa sitä, että lasketaan jonkun tietyn termin esiintyvyyttä tekstissä eli kuinka monta kertaa 

yksittäinen sana esiintyy siinä (Eskola & Suoranta 2014, 185-187). 
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8 TULOKSET 

Tuloksissa käydään läpi sekä tilastollisia, että määrällisiä tuloksia ja aineistosta pyritään 

löytämään toisiaan tukevia asioita. Aineistoa käsitellään tutkimuskysymysten kautta. 

Kysymyslomakkeen alussa kerättiin tutkittavilta hieman perustietoa siitä, miten ja kuinka 

vanhana lajiin on päätynyt. Lisäksi kysyttiin, kuinka eri tekijät ovat vaikuttaneet lajin 

valikoitumiseen päälajiksi. 

8.1 Motivaatio lajiin 
 

Tutkimuksessa tuli usein esiin laskijoiden suuri motivaatio lajia kohtaa. Freestylelaskijoiden 

vastauksissa nousi esiin lajin vapaus, kun he kuvailivat laskettelua harrastuksena. Laskettelu 

koettiin vapaaksi lajiksi, jossa ei ole sääntöjä, miten toimia, vaan jokaisella laskijalla on vapaus 

ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Vastauksista tuli esiin lauseita kuten, ”Laskettelu on mun 

koko elämä” ja ”Laskettelu on erittäin merkityksellinen elämäntyyli”. Tämä kertoo hyvin 

asenteesta lajia kohtaa ja siitä, että sitä ei pidetä pelkkänä harrastuksena, vaan elämäntapana.  

 

Sosiaalisuus nousi vastauksista usein esille. Laskettelu koetaan harrastukseksi, jossa on yksilö 

urheilijan vapaus, mutta myös joukkueurheilun yhteisöllisyys, jossa pidetään ystävien kanssa 

hauskaa ja pusketaan toisia eteenpäin. Lisäksi sen koettiin mahdollistavan matkustamisen 

ympäri maailmaa ja tutustumisen uusiin ihmisiin.  

 

Laskettelua pidettiin vapaana toimintana, jossa laskija pääsee ilmaisemaan itseään, mutta myös 

jatkuvasti kehittämään taitojaan sekä oppimaan uutta. Kehonhallintaa ja henkistä vahvuutta 

pidettiin tärkeänä lajissa. Laskettelu koettiin myös keinoksi paeta arkielämän haasteita, 

kuten koulun tuomia paineita sekä elämän erilaisia vastoinkäymisiä.  

 

Vastauksista nousi esiin, että selkeästi vähiten laskijoita motivoivat pakolliset harjoitukset. 

(Kuvio 1.) Tulkittaessa analyysia pakollisista harjoituksista, voidaan huomata, että pakolliset 

harjoitukset koetaan kuitenkin melko neutraaleiksi. Hieman yli puolet (53,8 %) ei koe sen 

kuvaavan hyvin eikä huonosti itseään ja omaa motivaatiota. (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Kuinka pakolliset harjoitukset motivoivat lähtemään mäkeen 

 Frekvenssi Prosentti Validi Prosentti Kumulatiivinen 

Prosentti 

Hyvin 2 15,4 15,4 15,4 

Ei hyvin eikä huonosti 7 53,8 53,8 69,2 

Huonosti 3 23,1 23,1 92,3 

Erittäin huonosti 1 7,7 7,7 100,0 

Yhteensä 13 100,0 100,0  

 

Selvästi motivoivin tekijä oli laskettelun tuoma hyvä olo. Erittäin hyvin kuvaavaksi laskettelun 

tuoman hyvän olon valitsi 69,2 prosenttia vastaajista ja hyvin kuvaavaksi 30,8 prosenttia. 

(Taulukko 5.) Laskettelun koettiin tuovan hyvää oloa ja puhdistavan mieltä negatiivisista 

asioista. Motivoiviksi tekijöiksi voidaan myös katsoa halu kehittyä sekä kaverit. Nämä kaikki 

tukevat sitä, että laskettelu koettiin vapaaksi ja sosiaaliseksi harrastukseksi, mikä lisäsi 

laskijoiden motivaatiota harrastusta kohtaa. Vähiten motivoivassa asemassa esille nousi 

pakolliset harjoitukset.  

 

Taulukko 5. Kuinka laskettelun tuoma hyvä olo motivoi lähtemään mäkeen 

 Frekvenssi Prosentti Validi Prosentti Kumulatiivinen Prosentti 

Erittäin hyvin 9 69,2 69,2 69,2 

Hyvin 4 30,8 30,8 100,0 

Yhteensä 13 100,0 100,0  
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Kuvio 1. Vastaajien syyt lähteä laskettelemaan 

 

Ohjatuilta harjoituksilta odotettiin monipuolista ja tavoitteellista harjoittelua monissa eri 

muodoissa, kuten kuntosaliharjoittelussa, oheisharjoittelussa ja lajiharjoittelussa. Lisäksi 

toivottiin tuotavan esiin monipuolisesti uusia asioita, toimintaa, vinkkejä sekä näkökulmia. 

Esille nousi myös ohjatun harjoittelun tuoma pakon tunne. Varsinkin epämukavuusalueille 

mennessä motivaatio toimintaa kohtaan koettiin huonoksi. Kuitenkin ymmärrettiin erilaisien 

harjoituksien tarpeellisuus sekä tärkeys. Valmentajan ja hänen toimintansa merkitys koettiin 

myös vaikuttavan vahvasti motivaatioon ja harjoituksien mielekkyyteen. Tärkeäksi koettiin 

selkeys harjoittelun tavoitteissa ja tässä valmentajalta toivottiin perusteluita, miksi mitäkin 

tehdään ja miten se tukee minua laskijana. 

 

”Kaikki harjoitukset kuuluvat lajin monipuoliseen luonteeseen. Fysiikkaharjoitukset, kuten 

nopeus&kimmoisuus-, nopeuskestävyys-, peruskestävyys-, liikkuvuus-, ja voimaharjoitukset 

luovat valmiuden omaksua uusia liikkeitä/trikkejä. Lajiharjoitukset ovat tärkeimpiä, ja niitä on 

oltava monenlaisia. Toivoin aina ohjatuilta harjoituksilta syvällisempää perustelua, miksi 

mitäkin tehdään. Alppi-lukion aikana sain paljon virikkeitä epämukavista harjoituksista ja 

reagoin niihin yleensä harjoittelemalla enemmän, koska tiesin sen olevan ainoa keino tehdä 

harjoitteista vähemmän epämukavia. Myöhemmin maajoukkue aikana valmentajat eivät enää 

kyenneet tuomaan mitään uutta ohjattuihin harjoituksiin ja siksi aloin kehittelemään itse 

yllämainittuja harjoitteita kehityksen varmistamiseksi” (Entinen maajoukkuelaskija, 2021.) 
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Ohjattujen harjoitusten lisäksi, jokainen maajoukkuelaskija teki omatoimisesti ainakin fyysisiä 

harjoitteita (Kuvio 2.). Fyysisiä harjoituksia, kuten kuntosaliharjoittelua, liikkuvuutta, 

kehonhuoltoa ja muita lajeja kuten skeittaamista harrasti ohjattujen harjoitusten lisäksi jokainen 

tutkimukseen osallistujista. Lajiharjoitteluksi koettiin omatoiminen harjoittelu eli ”vapaa 

laskeminen” ja hauskanpitäminen rinteessä. 85 prosenttia vastaajista koki tekevänsä 

lajiharjoittelua, ilman paineita suorittamisesta ja koki tämän kavereiden kanssa laskemisen 

vapaa-ajan viettämiseksi. Psyykkisiä harjoitteita tekee hieman yli puolet ja yleisimpinä on 

erilaiset mielikuva-, rentoutus- ja hengitysharjoitukset. Psyykkiseen harjoitteluun toivottiin 

myös apuja enemmän valmentajilta ja palaan tähän asiaan vielä myöhemmin. Jotain muuta -

kohtaan vastanneita oli 31 prosenttia, mutta nämä vastaukset pitivät sisällään edellä 

mainittuihin kohtiin sopivia asioita.   

 

 

Kuvio 2. Omatoiminen harjoittelu 

 

Onnistumisen elämyksiä koettiin saavan niin omista kuin muiden laskijoiden onnistumisista 

(Kuvio 3.). Hyvää oloa sekä onnistumisen elämyksiä koettiin eniten oppiessa uutta ja 

onnistuessa tempuissa. Henkilökohtaisen menestymisen lisäksi koettiin mielekkääksi ystävän 

pärjääminen kisoissa sekä uuden oppiminen. Vapaus tehdä mäessä mitä haluaa sekä kaikkien 

viihtyminen ryhmässä koetiin myös motivoivaksi ja iloa tuovaksi.  
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Kuvio 3. Onnistumisen kokeminen 

8.2 Kokemuksia ja mielipiteitä maajoukkueesta 
 

Maajoukkueen toimintaan liittyvissä kysymyksissä ensimmäiseksi otettiin huomioon entiset 

maajoukkuelaskijat. Jo maajoukkueuransa päättäneiltä laskijoilta kysyttiin syitä 

maajoukkueesta pois siirtymiseen. (Kuvio 4.) Sieltä esiin nousivat kaksi voimakkaasti koettua 

syytä. Ensimmäinen näistä oli, ettei maajoukkueeseen kuuluminen tuntunut itselle enää 

mukavalta. (Taulukko 6.) Osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä asiasta oli jokainen 

vastaaja, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on ollut todella iso syy maajoukkueuran lopettamiseen. 

Myös maajoukkueeseen kuulumisen tarpeellisuus koettiin olleen yksi suuri syy, miksi päätös 

maajoukkueuran lopettamisesta oli syntynyt. (Taulukko 7.) Lopettaneista laskijoista erotetuksi 

tulleeksi koki täysin vain yksi vastaajista ja osittain yksi. 
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Taulukko 6. Maajoukkueeseen kuuluminen ei tuntunut enää mukavalta 

 Frekvenssi Prosentti Validi Prosentti Kumulatiivinen Prosentti 

Osittain samaa mieltä 4 30,8 57,1 57,1 

Täysin samaa mieltä 3 23,1 42,9 100,0 

Vastanneita yhteensä 7 53,8 100,0  

Vastaamatta jättäneitä 6 46,2   

Yhteensä 13 100,0   

 

Taulukko 7. En kokenut maajoukkueeseen kuulumista tarpeelliseksi 

 Frekvenssi Prosentti Validi 

Prosentti 

Kumulatiivinen 

Prosentti 

Ei samaa eikä eri 

mieltä 

2 15,4 28,6 28,6 

Osittain samaa mieltä 2 15,4 28,6 57,1 

Täysin samaa mieltä 3 23,1 42,9 100,0 

Vastanneita yhteensä 7 53,8 100,0  

Vastaamatta jättäneitä 6 46,2   

Yhteensä 13 100,0   

 

 



 

33 
 

 

Kuvio 4. Syy maajoukkueessa lopettamiseen 

 

Ulkopuolisia syitä maajoukkueesta eroamiseen löytyi useita. Esille nousi monesti oma päätös. 

Tämä johtui toiminnan kokemisesta tarpeettomaksi, uusista päämääristä elämässä, kuten 

työuran kehittäminen. Kisaamisen sekä yhä kilpailuhenkisemmän ilmapiirin koettiin myös 

vievän intoa laskemisesta. Lisäksi vastauksista nousi esiin lajiliiton sekä maajoukkueen 

tarjoavan taloudellisen tuen, sekä toiminnan kehittymisen puute, jotka vauhdittivat päätöstä 

lopettaa maajoukkueura.  

 

Valmentajasta kysyttäessä esille nousi selkeästi kaksi eri ominaisuutta. Näitä olivat kaverillinen 

sekä kannustava. (Kuvio 5.) Suurin osa vastaajista piti valmentajaa osittain kaverillisena ja 

osittain erimieltä oli vain 15,4% vastaajista. (Taulukko 8.) Kannustavana valmentajaa piti 

23,1% vastaajista. (Taulukko 9.) Vaikka valmentajaa pidettiin pääsääntöisesti hyvänä, koettiin 

valmennuksessa myös olevan kehitettävää. 

 

Taulukko 8. Koen valmentajan kaverilliseksi 

 Frekvenssi Prosentti Validi Prosentti Kumulatiivinen Prosentti 

Osittain eri mieltä 2 15,4 15,4 15,4 

Osittain samaa mieltä 9 69,2 69,2 84,6 

Täysin samaa mieltä 2 15,4 15,4 100,0 

Yhteensä 13 100,0 100,0  
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Taulukko 9. Koen valmentajan kannustavaksi 

 Frekvenssi Prosentti Validi Prosentti Kumulatiivinen Prosentti 

Osittain eri mieltä 2 15,4 15,4 15,4 

Osittain samaa mieltä 8 61,5 61,5 76,9 

Täysin samaa mieltä 3 23,1 23,1 100,0 

Yhteensä 13 100,0 100,0  

 

 

 

Kuvio 5. Valmentajan ominaisuudet 
 

Valmennuksesta esiin nousi paljon hyviä asioita, kuten kaverillisuuden paraneminen, parempi 

tavoitteiden tukeminen ja vastuun antaminen. Kuitenkin vastauksista ilmeni paljon myös 

kehitettäviä asioita. Valmentajan haluttiin olevan ammattitaitoinen, joka ottaa yksilöt enemmän 

huomioon. Tämän takia koettiin, että valmentajan tulee olla pitkän linjan harrastaja, jolla tietoa 

ja ymmärrystä lajia kohtaan löytyy paljon.  

 

Vaikka vastuuta omasta harjoittelusta koettiin saavan enemmän, haluttiin laskijalle 

mahdollisimman stressitön ja laskupainotteinen tila, missä keskittyminen on oheistoiminnan 

ohella mahdollisimman minimissä. Tällaiseksi oheistoiminnaksi kuvattiin esimerkiksi 
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matkustamisen järjestämistä ja kisojen ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Eroavaisuuksia nousi 

myös esille. Tällaisia olivat esimerkiksi kokemukset, että kehittyminen on jätetty ainoastaan 

laskijan vastuulle, kun taas jotkut vastanneista kokevat valmennuksen tukevan kehittymistä ja 

saavansa esimerkiksi harjoitusohjelmia valmentajilta.  

 

Muutokset valmennuksessa olivat selkeästi positiivisia, vaikka myös negatiivisia muutoksia 

nousi esiin. (Kuvio 6.) Positiivisena muutoksena pidettiin valmennuksen asiantuntijuuden 

paranemista niin laji- kuin fysiikkaharjoittelussa. Valmentajat koettiin helpommin 

lähestyttäviksi sekä sosiaalisemmiksi kuin aiemmin. Yhteinen tekeminen maajoukkueen kanssa 

koettiin mielekkääksi ja sen lisäämistä varsinkin kesäisin pidettiin hyvänä. Myös 

lumilautamaajoukkueen kanssa tehtävä yhteistyö koettiin positiiviseksi asiaksi. 

 

Negatiivisiksi asioiksi nousi henkilökohtaisien kemioiden kohtaaminen valmentajan sekä 

valmennettavan välillä. Vaikka avoimuus olikin parantunut, valmennuksen erilaisia valintoja 

kyseenalaistettiin, eikä selkeää punaista lankaa koettu valmennustoiminnassa olevan. Lisäksi 

avoimuutta rajaavana tekijänä nousi laskijoiden mielipiteiden esiin tuomisen pelko, koska 

koettiin tämän vaikuttavan negatiivisesti laskijan paikkaan maajoukkueessa. Esiin nousi myös 

valmennuksen sitoutuminen työhön. Koettiin, että välillä keskittyminen painottuu liikaa 

muuhun, kun urheilijan kehittymisen tukemiseen.  

 

 

Kuvio 6. Valmennuksen muutokset aiempaan 
  

Maajoukkueen ympärillä tapahtuvassa toiminnassa vastaajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan 

hyvin valmennukseen sekä omaan harjoitteluun. Muussa toiminnassa esiin nousi erityisesti 

lajiliiton toiminta. (Taulukko 10.)  
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Valmennuksessa pystyttiin hyvin keskustelemaan valmentajien kanssa harjoittelusta, vaikka 

välillä koettiin sillä olevan vain vähän vaikutusta. Valmentajien koettiin ottavan palautetta 

vastaan ja pystyvän keskustelemaan vioista ja kehittämisideoista. Valmennus myös otti 

huomioon omat tarpeet esimerkiksi yksilöllisillä treeniohjelmilla, niitä pyydettäessä. Esiin 

nousi myös mielipide, että urheilijoiden ei odoteta vaikuttavan valmennukseen ja omalla ajalla 

voi harjoitella haluamallaan tavalla.  

 

Omaan harjoitteluun koki pystyvänsä vaikuttamaan jokainen vastaajista. Tässä nousi esille oma 

määrätietoisuus sekä vapaus ja mahdollisuus harjoitella omatoimisesti niin paljon kuin haluaa. 

Valmentajat auttoivat yhdessä muodostamaan harjoitusohjelmia ja heidän kanssaan koettiin 

pystyvän suunnitella yhdessä tätä niin, että siihen pystyi itse vaikuttamaan.  

 

Muuhun toimintaan 60 prosenttia vastaajista koki, ettei pysty vaikuttamaan. Tässä esiin nousi 

erityisesti lajiliiton toiminta. Lajiliiton toimintaa kritisoitiin sekä kyseenalaistettiin paljon. Esiin 

nousi urheilijoiden huomioimattomuus sekä kuuntelemisen puuttuminen. Koettiin, että 

lajiliiton toimintaan pystyttiin vaikuttamaan hitaasti ja varovasti. Tämä johtui siitä, että pelättiin 

joutuvan negatiiviseen asemaan maajoukkueessa, jos palautetta tai ehdotuksia antaa. 

 

Taulukko 10. Oma vaikuttaminen 

 Kyllä (%) En (%) Keskiarvo Mediaani 

Valmennukseen 72,7 27,3 1,3 1,0 

Omaan harjoitteluun 100,0 0,0 1,0 1,0 

Muuhun toimintaan, mihin? 40,0 60,0 1,6 2,0 

 

 

Suurin osa vastaajista koki olonsa hyväksi maajoukkueessa. (Kuvio 7.) Tämä johtui siitä, että 

se mahdollisti kehittymisen ja ammattilaisuuden kilpaurheilijalle. Sen kautta saatiin uusia 

ystäviä, kokemuksia kisoja kierrettäessä ympäri maailmaa sekä taitoja ja ohjeita loppuelämäksi. 

Myös asema joukkueessa koettiin hyväksi, urheilijoita kuunneltiin ja he saivat olla omia 
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itsejään. Myös tulevaisuuden kannalta sitä pidettiin isona meriittinä esimerkiksi 

työhaastatteluissa.  

 

Esiin nousi myös ylpeyden sekä kiitollisuuden tunteen puuttuminen kuulumisesta 

maajoukkueeseen. Maajoukkueeseen kuulumisen hyöty koettiin myös painottuvan siihen, että 

muuten ei päässyt kilpailemaan.  

 

 

Kuvio 7. Viihtyminen maajoukkueessa 
 

8.3 Mitä maajoukkue heille tarjoaa 
 

Tavoitteita mietittäessä esiin nousi monesti halu laskea ammatikseen ja elättää näin itsensä sillä. 

Tavoitteina oli nousta maailman kärkilaskijoiden joukkoon niin kisalaskemisessa, kuin myös 

kuvauslaskijana. Isoimpiin kisoihin pääsemistä, kuten X-Games ja Olympialaiset, sekä siellä 

pärjäämistä pidettiin tärkeinä. Lisäksi esiin nousi uuden oppiminen, itsensä kehittäminen ja 

laskettelusta nauttiminen. Tavoitteina oli myös lajin näkyvyyden lisääminen esimerkiksi 

mediassa ja tätä kautta nuorien innostaminen lajin pariin.  

 

Maajoukkueen tehtävänä on mahdollistaa kehittyminen ja menestyminen urheilijoiden kautta 

ja näin kasvattaa näkyvyyttä. Yksilöllisissä tavoitteissa maajoukkueen koettiin tukevan näitä 

vain jonkin verran. Valmennuksen sekä maajoukkueen koettiin pyrkivän tähän 

mahdollisimman hyvin, mutta hidastavaksi tekijäksi nousi rahallinen tuki. 

 

Lajiliitolta tulevan rahallisen tuen koettiin olevan todella vähäistä, eikä budjetit ja suunnitelmat 

näin tue tarpeeksi sitä, jos haluaa kilpailla lajin huipulla. Esiin nousi muiden maiden 

maajoukkueiden etu ympärivuotisessa lajiharjoittelussa, kuin Suomen maajoukkueessa. Liiton 
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rahatilanteen koettiin olevan heikko ja jos budjettia olisikin, niin sen ei koeta ylettyvän 

urheilijoille asti. Urheilija keskiössä nousi tärkeäksi aiheeksi vastaajien puheissa ja koettiin, 

että tähän ei tällä hetkellä päästä.  

 

Maajoukkueeseen kuulumisen suurin hyöty nähtiin siinä, että se mahdollistaa kilpailemisen. 

Jos haluaa kehittyä kisalaskijana sekä laskijana ylipäätänsä, niin pitää päästä kisaamaan. Tämän 

ei koettu olevan käytännössä mahdollista, jos maajoukkueeseen ei kuulu. Hyödyiksi nousivat 

myös mahdollisuus nähdä maailmaa, erilaisia suorituspaikkoja ja muiden maiden tapoja 

harjoitella. Lisäksi kuuluminen maajoukkueeseen mahdollisti erilaiset 

harjoittelumahdollisuudet, kuten bag-jumpin, fysiikkaohjelmat ja kesäharjoittelun. Kisoissa 

kiertämisen koettiin kasvattavan myös henkistä kapasiteettia.  

 

Taloudellinen tuki nousi isoon osaan maajoukkueeseen kuulumisen hyötyjä mietittäessä. Se 

koettiin todella tärkeäksi, koska se mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun. Vastauksissa tuli 

esiin myös se, että suomen maajoukkueella ei ole uskottavuutta. Tämä perustuu siihen, että 

lahjakkaimmat laskijat kieltäytyvät maajoukkuetoiminnasta. Esiin tuli vertaus muiden maiden 

kilpailijoihin sekä muihin lajeihin, joissa kisoihin lähetetään parhaimpia urheilijoita, jotka 

voivat menestyä. Nyt koettiin, että kilpailuihin lähdetään hakemaan kokemuksia laskijoiden 

kanssa, joiden menestyminen ei ole todennäköistä.  

 

Maajoukkueella on ollut käytössään myös yhtenevä vaatetus, mikä koettiin todella 

negatiiviseksi asiaksi. Sen koettiin vaikuttavan paljon laskufiilikseen, kun laskija ei kokenut 

olevansa oma itsensä. Tämä johtuu siitä, että pukeutuminen koetaan isoksi osaksi omaa tyyliä. 

Tiedostettiin, että tällä kerättiin sponsorirahaa joukkueelle, mutta samalla omat 

henkilökohtaiset sponsorit kärsivät. Positiiviseksi muutokseksi koettiin yhteisen vaatetuksen 

poistaminen maajoukkueesta, jolloin laskijat saivat itse valita vaatetuksensa. 

 

Palautteen saaminen ja antaminen kuuluu maajoukkuetoimintaan vahvasti. Pääsääntöisesti 

palautetta koettiin saatavan tarpeeksi sekä muilta laskijoilta, kavereilta kuin valmentajilta. 

Rakentavaa palautetta saatiin erityisesti valmentajilta siitä, mitä voisi vielä kehittää tai parantaa 

suorituksessa. Kavereiden ja muiden laskijoiden palautteen koettiin kuitenkin lisäävän intoa 

laskemiseen ja haluun kehittyä. Muut laskijat toimivat hyvin apuna temppujen tekemisen 

harjoittelussa, kun he tunsivat tempun henkilökohtaisemmin ja näin pystyivät tarjoamaan 

helposti vinkkejä suoritukseen. Sosiaalinen media ja sieltä tuleva positiivinen palaute koettiin 
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myös todella hyväksi ja eteenpäin vieväksi. Maajoukkueen sisällä koettiin ennen olleen 

enemmän palautekeskusteluja, mutta tarvittaessa palautetta saatiin valmentajilta. Kuitenkin 

kavereiden palaute koettiin usein tärkeämmäksi kuin valmentajien. 

 

Maajoukkue tarjoaa laskijoille myös sisäistä kilpailua ja tätä koettiin olevan maajoukkueen 

sisällä paljon. Kilpailua vastaajien mukaan on oltava, koska puhutaan kilpaurheilusta. Kilpailu 

on kuitenkin tervettä, eikä henkilökohtaista, mikä auttaa laskijoita kehittymään sekä ylittämään 

itseään. 

 

Kilpailuihin pääsemisen suhteen koettiin olevan paljon kilpailua. Siinä esiin nousi vahvasti 

kriteerien selkeys. Maajoukkueen sisällä tulisi vastaajien mukaan olla selkeät kriteerit kisoihin 

lähtemisen valinnoissa ja urheilijoiden tulisi olla mukana näiden laatimisessa. Urheilijat 

kokevat tärkeäksi, että he tietävät miksi kukin valitaan kisoihin ja mitä tulisi saavuttaa, jotta 

kisapaikka aukeaisi. Kilpailu itseään vastaan nousi tärkeämmäksi kuin kilpailu muita 

maajoukkuelaisia kohtaan. 

8.4 Ryhmän merkitys 
 

Suurin vaikutus lajiin päätymiseen oli perheenjäsenillä sekä kavereilla. Vanhemmat olivat usein 

ne, joiden kautta päädyttiin laskettelemaan, mutta siirtyminen freestyle-lasketteluun tapahtui 

kavereiden, urheilupaikkojen läheisyyden sekä esikuvien kautta. 

 

Ryhmän merkitys koettiin todella tärkeäksi maajoukkuelaskijoiden keskuudessa ja se tuli esiin 

monessa kysymyksessä. Esimerkiksi muiden pärjääminen kisoissa sekä uuden oppiminen 

koettiin tuovan iloa ja onnistumisen elämyksiä, vaikka itse ei pärjäisikään. (Kuvio 3.) 

Palautteen saamisessa koettiin tärkeämmäksi sen saaminen ystäviltä ryhmässä kuin 

valmentajilta. Kaverien koettiin olevan suurin syy lajin valikoitumiselle sekä syyksi lähteä 

mäkeen kelistä riippumatta.  

 

Sisäistä kilpailua ryhmän sisällä on paljon, mutta sen koettiin olevan tervettä ja toisia eteenpäin 

vievää. Kehittymisen kannalta tärkeäksi koettiin, että ryhmän sisällä on kilpailua ja toisten 

ryhmäläisten puskemista eteenpäin. Vastauksista tuli esiin myös se, että maajoukkuelaskijat 

kokevat olevansa hyvä porukka, joilla ei ole keskinäisiä ristiriitoja. Myös yhteistä tekemistä 

niin maajoukkueleireillä, kun arjessa arvostettiin ja pidettiin hyvänä. 
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Vastaajista lähes kaikki viettivät aikaa muiden maajoukkuelaskijoiden kanssa monenlaisissa 

erilaisissa aktiviteeteissa laskettelun ulkopuolella. (Kuvio 8.) Maajoukkuelaskijat sekä 

nykyiset, että entiset koettiin hyviksi ystäviksi, joiden kanssa vietettiin paljon aikaa niin mäessä 

kuin sen ulkopuolellakin. Erilaiset harrastukset laskettelun lisäksi vetivät toisia puoleensa, 

kuten skeittaus, elokuvien katselu sekä pelailu. Myös vapaa-aikaa vietettiin paljon yhdessä 

oleillen sekä juhlien. 

TAULUKKO 18.  

 

Kuvio 8. Vapaa-ajan viettäminen maajoukkuelaisten kanssa 
 

Kysyttäessä harjoittelusta muiden maiden maajoukkuelaisten kanssa ja näistä syntyneistä 

kokemuksista, vastaukset olivat yksimieliset. Kaikki kyselyyn vastaajat olivat harjoitelleet 

muiden maiden maajoukkuelaisten kanssa ja kokivat sen hyödylliseksi. Sen koettiin antavan 

hyvää vaihtelua, uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Se myös kehitti laskijaa itseään, 

päästessään laskemaan itseään taitavampien laskijoiden kanssa. Kielitaidon ja uusien ystävien 

saamisen lisäksi se antoi laskijoille mallin, miten muualla maajoukkue toimii ja kuinka hyvin. 

Suomen maajoukkueen toivottiin ottavan mallia muiden maiden toiminnasta, joissa 

toimintatavat ovat erilaisia ja ammattitaidon sekä sitoutumisen arvo näkyy. 
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9 POHDINTA 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoite oli selvittää nykyisten ja entisten maajoukkuelaskijoiden 

kokemuksia ja mielipiteitä maajoukkueen toiminnasta, mikä heitä lajissa motivoi, mitä he 

kokevat maajoukkueelta saavansa sekä millainen on ryhmän merkitys heille. Tutkimuksessa 

haluttiin luoda kokonaiskuva tarkasteltavasta ilmiöstä, sekä ymmärtää mistä tämä johtui. 

Pääpaino haluttiin pitää laskijoiden omissa mielipiteissä ja kokemuksissa mahdollisimman 

avoimesti.  

 

Laskijoita motivoi eniten itsensä toteuttaminen rinteessä, sekä uuden oppiminen ja itsensä 

haastaminen. Vähiten motivoivaksi tekijäksi nousivat pakolliset harjoitukset. 

Maajoukkueeseen kuuluminen mahdollisti kehittymisen erilaisten harjoitusmahdollisuuksien 

sekä kilpailuihin osallistumisen vuoksi. Se koettiin suurimmaksi hyödyksi kuuluttaessa 

maajoukkueeseen. Ryhmällä oli myös todella iso rooli freestylehiihdossa ja sen merkitys 

koettiin tärkeäksi. Harjoittelu tapahtui usein porukassa ja ryhmän sisällä oleva kilpailu auttoi 

laskijoita kehittymään. Freestylelaskijat myös viettävät vapaa-ajalla paljon aikaa yhdessä. 

9.1 Motivaatio laskemiseen 
 

Tutkimuksessa esille nousi laskijoiden suuri motivaatio laskemista kohtaan. Motivaatio syntyy 

urheilijalle hänen tehdessä toimintaa, mikä tuottaa hänelle tyydytystä (Närhi & Frantsi 1998, 

55). Vapaus toteuttaa itseään ja tehdä mitä haluaa, koettiin suureksi motivaatiota synnyttäväksi 

tekijäksi. Itsensä toteuttaminen, rajojen etsiminen ja rikkominen niin fyysisesti kuin 

psyykkisesti ovat urheilijalle tapoja motivoitua (Närhi & Frantsi 1998, 55-56). Motivaatiosta 

harrastamista kohtaan kertoi myös paljon se, että se koettiin enemmänkin tavaksi elää, kuin 

harrastukseksi. Vapaus lisää toiminnan kiinnostavuutta (Ryan & Deci 2002).  

 

Vähiten motivoivaksi asiaksi nousi pakolliset harjoitukset. Näillä harjoituksilla tarkoitettiin niin 

mäessä, kuin mäen ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua. Oheisharjoittelua, kuten 

fysiikkaharjoittelua kohtaan koettiin paljon ennakko-odotuksia, mutta ymmärrettiin kuitenkin 

niiden tarpeellisuus. Valmentajalla on iso merkitys tämän tukemisessa ja harjoittelun 

ohjaamisessa kohti tavoitteita (Hietala & Skyttä 2005, 17). Lasketteluun kuuluu myös 

monipuolinen harjoittelu, mikä nousi vastauksissa esille. Kaiken oheistoiminnan, niin fyysisen 
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kuin psyykkisen koettiin tukevan laskijana kehittymistä. Monipuolisen, tavoitteellisen ja 

vaihtelevan harjoitteluympäristön luominen on tärkeää, jotta motivaatio tekemiseen säilyy 

(Närhi & Frantsi 1998, 57). 

 

Sisäinen motivaatio koettiin laskijoiden keskuudessa vahvemmaksi kuin ulkoinen motivaatio. 

Laskijoiden tavoitteina olivat henkilökohtainen menestyminen ja kehittyminen kohti 

ammattilaisuutta. Kisoja ei koettu tärkeäksi palkintojen ja voittamisen kannalta, vaan uuden 

oppiminen ja hauskuus koettiin eniten motivoivaksi. Kuitenkin tavoitteena laskijoilla oli 

kehittyä niin, että pystyisi ammatikseen laskemaan ja kilpaileminen koettiin tätä hyvin 

tukevaksi. Deci & Ryanin (1985) mukaan sisäisen motivaation perusta on tarve itsemääräytyä 

eli tehdä päätöksensä itse. Ammattilaiseksi on todella vaikea päästä muuten kuin kisaamalla ja 

kisaamaan pääse vain, jos kuuluu maajoukkueeseen. 

 

Itsemääräämisteorian perusolettamus on, että ihminen on motivoitunut, ahkera ja itseohjautuva. 

Sen voidaan nähdä koostuvan koetusta pätevyydestä ja autonomiasta, sekä sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta. Koettu pätevyys nähdään tyydytyksen kokemisena oppimista kohtaan. 

(Ryan & Deci 2000, 2007.) Uuden oppiminen koettiin merkittäväksi asiaksi vastauksissa. 

Laskijat puskevat itseään ja muita eteenpäin koko ajan rinteessä ja antavan toisilleen vinkkejä 

ja neuvoja uuden oppimiseen. 

 

Urheilijat pystyivät vaikuttamaan paljon heidän omatoimiseen harjoitteluun ja kokivat saavansa 

tähän helposti apua. Urheilijat kokivat pystyvänsä itse määrittämään kuinka paljon he pystyvät 

harjoittelemaan omatoimisesti laskettelun ulkopuolella. Laskettelua mäessä ei koettu 

harjoitteluksi, vaan sen koettiin olevan ajan viettämistä rinteessä. Todellisuudessa tämä on 

kuitenkin lajinomaista harjoittelua, mikä tapahtuu omatoimisesti. Kun urheilija itse pystyy 

vaikuttamaan harjoitteluunsa sekä muuhun toimintaan sen sisällä, syntyy urheilusta koettu 

autonomia (Liukkonen & Jaakkola 2017). 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen koettiin myös vaikuttavan paljon urheilijan motivaatioon. Ryhmän 

tärkeys tuli esiin monesti tutkimuksessa ja harvoin vastaajat laskivat tai harjoittelivat yksin, 

vaan mukana oli aina joko ryhmä tai kaveri. Ryhmän tuki koettiin suureksi ja sen nähtiin 

mahdollistavan kehittymisen. Yhteenkuuluvuudesta kertoi myös se, että maajoukkuelaiset 

viettivät vapaa-aikana todella paljon aikaa yhdessä, niin mäessä kuin muuallakin. 
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Yhteenkuuluvuus nostetaankin isoimmaksi tekijäksi hyvinvoinnin sekä motivaation edistäjänä 

(Ryan & Deci 2017). 

9.2 Kokemukset ja mielipiteet maajoukkueesta 
 

Maajoukkue ja siihen kuuluminen nostivat esille paljon kokemuksia ja mielipiteitä niin 

valmennuksesta ja sen muutoksista, kuin viihtymisestä siellä. Suurin osa vastaajista koki olonsa 

hyväksi maajoukkueessa. Tämä johtui siitä, että kuuluminen maajoukkueeseen koettiin 

kehittymisen mahdollistajaksi.  

 

Suurimmiksi syiksi maajoukkueuran päättämiseen nousi mukavuuden tunteen katoaminen, 

sekä maajoukkueeseen kuulumisen tarpeettomuus. Päätös maajoukkueesta lähtemiseen oli oma 

ja pitkään harkittu. Esiin nousi oman innokkuuden, sekä motivaation katoamisen kilpailemista 

kohtaan. Kisailun ei koettu olevan enää kavereiden kanssa hauskanpitoa, eikä toiminta tuntunut 

itselle enää tarpeelliselta. Tällöin autonomian ja yhteenkuuluvuuden perustarve jää huomiotta 

ja seurauksena on motivaation puute sekä negatiiviset kokemukset (Ryan & Deci 2017). 

 

Maajoukkueessa yhteinen tekeminen niin oman ryhmän, kuin lumilautamaajoukkueen kanssa 

on lisääntynyt ja tämä koetaan maajoukkueessa positiiviseksi muutokseksi. Valmentajalla on 

tärkeä tehtävä rakennettaessa ryhmästä toimivaa. Valmentajan on myös tärkeä tiedostaa oma 

vaikuttavuutensa valmennettaviin eli mitä hän itsestään antaa ja millä tavalla. (Kaski 2006, 31-

37.) Tutkimuksesta nousi esille kaksi valmentajan ominaisuutta, joita pidettiin hyvinä. Näitä 

olivat kaverillisuus sekä kannustaminen. Kannustamisella on vuorovaikutuksessa paljon 

positiivisia vaikutuksia urheilijan kokemaan pystyvyyden tunteeseen sekä motivaatioon, mutta 

se ei yksin riitä (Kaski 2006, 56-61). Valmentajan koettiin olevan myös kaverillinen, jonka 

kanssa on helppo kommunikoida. Selkeä itseilmaisu, kuuntelemisen taito sekä kyky antaa ja 

vastaanottaa palautetta ovat valmennussuhteessa tärkeimpiä taitoja. (Kaski 2006, 37).  

 

Valmennuksen koettiin olevan asiantuntevampaa sekä kehittyneen ammattitaidollisesti. 

Jokaisessa lajissa hyvän valmennuksen perustana on lajin kulttuurin sekä tavoitteiden 

tunteminen. (Rannikko & Liikanen 2015.) Ojalan ja Thorpen (2015) tekemien 

haastatteluaineistojen pohjalta selvisi, että valmentajan henkilökohtainen osaaminen koettiin 

tärkeäksi opettamissaan asioissa ja tämä näkyi esimerkiksi siinä, että harjoittelu on 

monipuolisempaa ja paremmin perusteltua. Yksilöllinen huomioiminen on myös otettu 
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paremmin huomioon yksilöllisten harjoitusohjelmien kautta ja laskijat kokivat saaneensa 

enemmän vastuuta omaan harjoitteluunsa. 

 

Negatiivisena nousi esiin henkilökohtaiset kemiat. Tämä tulee ottaa huomioon, vaikka suurin 

osa vastaajista koki yhteistyön olevan hyvää. Avoimuuden koettiin parantuneen, mutta silti 

valmennuksen valintoja kyseenalaistettiin, eikä toiminnalle koettu löytyvän punaista lankaa. 

Toiminnan sujuvuus, laatu sekä yksittäisten jäsenten roolit ryhmässä ovat valmentajan 

vastuulla. Yksilöiden kohtelun tulee olla myös tasapuolista. (Vasarainen & Hara 2005, 44-45.) 

Koettiin myös, että valmennuksessa keskityttiin liikaa muihin asioihin, kun urheilijan 

kehittymiseen. Vaihtoehtolajeissa kuten laskettelussa tavoitteena voi olla muutakin, kun pelkkä 

kilpailumenestys. Tämän takia valmentaja ei voi asettaa urheilijan omien tavoitteiden edelle 

ulkopuolelta tulevia päämääriä. (Ojala & Thorne 2015.) 

 

Vaikuttavuudesta kysyttäessä huomataan, että jokainen koki pystyvänsä vaikuttamaan omaan 

harjoitteluunsa ja suurin osa myös valmennukseen. Valmentajan kanssa tehdyt 

harjoitussuunnitelmat tukevat sitä ajatusta, että urheilija saa itselleen sopivan 

harjoitteluohjelman ja tukee näin omaa kehittymistä. Tarvetta puuttua valmennukseen ei 

juurikaan ollut ja tämä johtuu siitä, että harjoitteiden perustelu on parantunut ja myös negatiiset 

harjoitteet ymmärretään kehittymisen kannalta tärkeiksi. Palautetta koettiin saavan ja 

valmentajat pystyivät sitä myös ottamaan vastaan.  

 

Psyykkisiä harjoitteita, kuten mielikuvaharjoittelua oli monella mukana henkilökohtaisessa 

harjoittelussa, mutta sitä toivottiin myös ohjattuihin harjoituksiin mukaan enemmän. Erilaiset 

mielikuva-, rentoutus- sekä hengitysharjoitteet tukevat varmasti laskijoita esimerkiksi 

kilpailutilanteisiin valmistautuessa. Kilpailujännitys tuli ilmi laskijoilta, kun he miettivät 

heikkouksiaan laskijoina ja psyykkisten harjoituksien lisääminen auttaisi tämän 

helpottamisessa.  

 

Eniten huomiota herätti se, että muuhun maajoukkueen ympärillä tapahtuvaan toimintaan 

koettiin pystyttävän vaikuttamaan vain vähän. Tässä kritisoinnin kohteeksi nousi erityisesti 

lajiliitto ja sen toiminta. Lajiliiton koettiin ottavan huonosti huomioon lajille tyypilliset piirteet. 

Lisäksi sen tekemiä päätöksiä kritisoitiin paljon. Lajiliitto on iso organisaatio, jonka alla yhtenä 

toimijana on freestyle puoli. Koska freestyle puoli on pieni osa isompaa organisaatiota, laskijat 

kokevat siihen vaikuttamisen hankalaksi. Esille nousi myös pelko negatiiviseen asemaan 
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joutumisesta, jos toiminnasta antaa palautetta. Tämän takia olisikin tärkeää, että lajiliitto 

järjestäisi kehittämiskyselyitä, joissa maajoukkuelaskijat pystyisivät turvallisesti tuomaan 

ideoitaan sekä ajatuksiaan esille.  

9.3 Maajoukkue mahdollistaa valmennukset, kilpailemisen ja taloudellisen tuen 
 

Kilpaurheilussa huipulle pääseminen on käytännössä mahdollista ainoastaan, kun menestyy 

kansainvälisissä kilpailuissa. Vaihtoehtolajeissa tämän rinnalle on kuitenkin noussut myös eri 

väyliä saavuttaa ammattilaisuus. (Ojala 2015, 69-72.) Kun vastaajat miettivät tavoitteitaan, 

esille nousivat useasti halu laskea ammatikseen ja elättää sillä itsensä. Maajoukkueen tehtävä 

onkin mahdollistaa kehittyminen sekä menestyminen lajissa.  

 

Maajoukkueeseen kuulumisen suurimmaksi hyödyksi koetaan, että se mahdollistaa 

kilpailemisen. Mahdollisuus kilpailla lajiliiton alla olevissa kisoissa ei ole käytännössä 

mahdollista, jos et kuulu maajoukkueeseen. Ilman näitä kisoja ja niissä pärjäämistä, 

osallistuminen isoihin kisoihin, kuten olympialaisiin on haastavaa. Kilpailuihin pääsemisen 

suhteen koettiin olevan paljon sisäistä kilpailua ja siihen kaivattiin selkeitä kriteereitä, jotta 

urheilijat olisivat tietoisia millä perusteilla kilpailuihin lähtijät valitaan.  

 

Maajoukkueen sisällä laskijoita puskee eteenpäin myös sisäinen kilpailu. Laskijat kokivat 

maajoukkueen sisällä olevan tervettä kilpailua toisiaan vastaan, ilman henkilökohtaisuuksiin 

menemistä. Kilpailu itseään vastaan koettiin tärkeäksi ja sen takia laskijoilla on tärkeää olla 

tiedossa, mitkä ovat kriteerit tulla valituksi kilpailuihin, jotta he pystyvät kehittämään itseään 

kohti tätä.  

 

Esiin nousi myös ajatus, että Suomen maajoukkue ei ole uskottava. Tämä perusteltiin sillä, että 

lahjakkaimmat laskijat kieltäytyvät maajoukkuetoiminnasta. Tämän lisäksi nousi esiin vertaus 

muiden maiden kilpailijoista, sekä lajeista, joissa kisoihin lähetetään parhaimmat urheilijat. 

Tällä hetkellä koetaan, että kilpailuihin lähdetään hakemaan kokemuksia laskijoiden kanssa, 

joiden menestyminen on epätodennäköistä. Tämä varmasti on perusteltavissa, miksi näin 

tehdään, mutta selkeästi maajoukkuelaiset tarvitsevat tähän selkeitä perusteluita, jotta tällaisia 

ajatuksia ei heräisi ja siinä nähtäisiin järkeä. 
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Iso asia mitä maajoukkue tarjoaa laskijalle, on valmennus. Valmentaja tehtävänä on tukea 

urheilijaa kohti tavoitteita ja luoda monipuolisia harjoittelutapoja ja -paikkoja. Maajoukkueessa 

oleminen mahdollistaa maailmalla harjoittelun, erilaiset suorituspaikat ja mahdollisuudet, kuten 

fysiikkaharjoitusohjelmat, kesäleirit sekä esimerkiksi vesihyppyrin. 

 

Valmentajan ja urheilijan välinen palautekeskustelu on myös tärkeä osa maajoukkueessa 

olemista. Palautteen vastaanottaminen sekä antaminen on todella tärkeää valmentamisessa, 

koska ilman rakentavaa sekä asiallista palautetta urheilija ei kehity. (Kaski 2006, 43.) Palautetta 

koettiin saatavan, mutta sitä ei koettu niin tärkeäksi kuin kavereilta tullutta palautetta. Sisäistä 

palautetta laskija saa omien aistihavaintojen avulla (Jaakkola 2009, 341-345). Tällaista 

palautetta on helppo saada esimerkiksi kuvamateriaalin kautta. Tämä ei kuitenkaan aina yksin 

riitä ja siksi ulkoinen palaute esimerkiksi valmentajalta on tarpeellista (Schmidt & Lee 199, 

324-325).  

 

Iso asia mitä maajoukkueeseen kuuluminen tarjoaa laskijalle, on taloudellinen tuki. Se on 

todella tärkeä mahdollistaja ympärivuotiselle harjoittelulle ja sitä kautta kehittymiselle. Tällä 

hetkellä sen koettiin olevan huonolla mallilla, eikä lajiliitto tue urheilijoita tarvitsemallaan 

tavalla. Vastauksista nousi esiin esimerkiksi kommentti, että maajoukkuetasolla kilpaileminen 

ei ole mahdollista, jos itsellä ei ole hyvää rahallista tukea muualta. Myös markkinointiin koettiin 

tarvittavan lisää tietoa ja taitoa.  

 

Paljon negatiivista huomiota sai aikoinaan maajoukkueen yhtenäinen maajoukkueasu, joka oli 

täynnä sponsoreiden logoja. Tällä pyrittiin keräämään sponsorirahaa joukkueelle ja näin 

mahdollistaa parempi budjetti laskijoille. Tämä kuitenkin koettiin todella negatiiviseksi asiaksi, 

koska sen koettiin vaikuttavan siihen, että laskija ei kokenut olevansa oma itsensä. Lisäksi tämä 

koettiin haitalliseksi omia henkilökohtaisia sponsoreita kohtaan. Yhtenäinen maajoukkueasu 

kuitenkin poistettiin maajoukkueesta, joten muita keinoja tulisi löytää sen tilalle kasvattamaan 

budjettia. 
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9.4 Ryhmän tärkeys 
 

Maajoukkuelaskijoiden keskuudessa ryhmä koettiin todella tärkeäksi ja sen tärkeys nostettiin 

esille monissa vastauksissa. Ryhmä on joukko ihmisiä, joiden välillä on vuorovaikutusta. 

Ryhmässä toimitaan kohti yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. (Aho & Laine 1997, 203.) 

Maajoukkuelaskijat ovat todella paljon tekemisissä toistensa kanssa niin ohjatuissa 

harjoituksissa, kun vapaa-ajalla. He kokevat olevansa hyvä ja tiivis porukka, joiden välillä ei 

ole ristiriitoja. Ryhmän toiminnalle on tärkeää säännöllisyys. Sitoutuminen toimintaan ja 

sääntöihin mahdollistaa ryhmän toiminnan toimivuuden. (Niemistö 2002, 51-62.) 

 

Koettu yhteenkuuluvuus, jota voidaan kutsua myös yhteisöllisyydeksi vaikuttaa merkittävästi 

motivaatioon (Järvilehto 2014, 32). Laskijat kokivat puskevansa toinen toistaan eteenpäin ja 

näin edesauttavan kehittymistä. Kavereiden koettiin olevan myös suuri syy lähteä laskemaan, 

oli keli mikä tahansa. Hauskuus ja ilo nousivat esiin ryhmän merkitystä mietittäessä. Se, että 

joukkuekaveri pärjää kisoissa koettiin yhtä paljon iloa tuottavaksi kuin oma pärjääminen. 

 

Kauppilan (2006) mukaan avoimuus sekä monipuolinen vuorovaikutus on toimivan ryhmän 

tunnusmerkki. Palautteen antaminen ryhmän sisällä on normaalia ja sen koettiin olevan todella 

tärkeää. Sen koettiin lisäävän myös motivaatiota laskemista kohtaa. Avoimesta ja toimivasta 

ryhmähengestä kertoo paljon myös se, että maajoukkuelaskijat ovat todella paljon tekemisissä 

myös muussa toiminnassa, kuten muissa harrastuksissa ja iltojen vietossa. Voidaankin todeta, 

että maajoukkuelaskijat eivät ole pelkästään vain ryhmä, vaan ryhmä kavereita. 

9.5 Lyhyt yhteenveto 
 

Kyselyyn vastanneita motivoi lajissa sen luoma vapaus. Laskijat pääsevät toteuttamaan itse 

itseään mäessä, sekä kehittämään ja haastamaan itseään tempuissa. Laskemista he eivät 

kokeneet harrastukseksi vaan elämäntavaksi, joka määritti heidän jokapäiväistä elämäänsä. 

Maajoukkueeseen kuulumisessa motivoi mahdollisuus kehittyä laskijana ja saada välineitä 

itsensä kehittämiseen. Sen koettiin kuitenkin tähtäävän paljon kilpailuun ja siellä 

menestymiseen ja se koettiin usein syyksi maajoukkueesta pois lähtemiseen. 
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Kokemukset maajoukkueesta ovat parantuneet ajan kuluessa huomattavasti, vaikka vieläkin on 

haasteita. Valmennuksessa on tapahtunut kokonaisuudessaan paljon kehittymistä oikeaan 

suuntaan. Valmentajan ammattitaitoisuus sekä lajitieto koettiin tärkeäksi ja muutosta 

parempaan on tapahtunut paljon. Avoimuus valmennuksen ja urheilijan välillä on myös 

parantunut, mutta vieläkin epäkohtia nousi esiin. 

 

Asenne maajoukkueen ympärillä toimivaan lajiliittoon koettiin negatiiviseksi. Tämä johtui 

siitä, että tarpeellista tukea ei sieltä koeta saatavan. Laskijat kokivat, että lajitieto sekä arvostus 

ei lajiliitolla ole kohdillaan freestylelaskemista ajatellen. Tähän toivottiinkin parannusta, mutta 

pelättiin vuorovaikutuksen aiheuttavan negatiivisia asioita laskijalle. 

 

Maajoukkue tarjoaa laskijalle mahdollisuuden kehittyä. Tämä onnistuu kyllä ilman 

maajoukkuettakin, mutta maajoukkue luo mahdollisuuden kiertää ulkomailla sekä päästä 

harjoittelemaan eri olosuhteissa. Se mahdollistaa myös isoihin kilpailuihin pääsemisen ja tämän 

kautta kehittymisen kisalaskijana.  

 

Palautetta laskijat kokivat saavansa muilta laskijoilta niin rinteessä, kuin sosiaalisen median 

kautta paljon. Sen koettiin olevan myös motivoivampaa kuin maajoukkueen sisältä 

valmentajalta tulleen. Muut laskijat koettiin todella tärkeiksi laskijoille ja he pitivät ryhmän 

tärkeyttä arvossa. Laskijat eivät kokeneet maajoukkuetta tai muita rinteessä olevia laskijoita 

erityisesti ryhmäksi, vaan hyviksi ystäviksi. Tämä tuli esiin siitä, että he viettivät paljon aikaa 

yhdessä niin laskiessa rinteessä, kun sen ulkopuolella. 

9.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 

Arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta tulee huomiota kiinnittää pätevyyteen eli validiteettiin. 

Tämä tarkoittaa oikeanlaisten tutkimusmenetelmien valitsemista, jotta se on oikea juuri 

kyseisen ilmiön mittaamiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) Tämän lisäksi on 

tarpeellista arvioida menetelmien luotettavuutta toistettavuuden näkökulmasta eli 

reliabiliteettia varsinkin määrällisten tutkimusten piirissä. Tulosten sattumanvaraisuutta tulee 

välttää ja niiden tulisi olla toistettavia myös silloin kun reliabiliteetti on korkea. 

(Metsämuuronen 2009, 75-76). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta sekä 

aineiston analyysia ei pystytä selkeästi erottamaan toisistaan. Usein ne toimivat yhdessä ja 

tutkimusraporttia itsessään voidaan pitää luotettavuuden osa-alueena. Koko tutkimusprosessi 
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toimii laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin kohteena. (Eskola & Suoranta 

2014, 210-211.)  

 

Tutkimuksen kyselylomaketta muotoiltiin aiempien tutkimusten pohjalta ja pyrittiin 

käyttämään yleisesti käytössä olevia mittareita, jotta se lisäisi tutkimuksen luotettavuutta. 

Luotettavuutta lisäsi myös kyselylomakkeen pilotointi, mikä suoritettiin kolmelle entiselle 

maajoukkuelaskijalle. Validiteettia parantaa myös se, että kysymykset ovat samoja kaikille ja 

mietitty niin, että ne ovat tutkimuksen kannalta hyödyllisiä. On erityisen tärkeää, että 

kysymykset ovat linjassa tutkimuksen tavoitteiden sekä ongelmien kanssa. (Hirsijärvi ym. 

2009, 202.) Kysymyksistä ja niiden vastausvaihtoehdoista pyrittiin tekemään mahdollisimman 

ymmärrettäviä ja rakenteesta järkevästi etenevä. 

 

Kyselylomaketta tehdessä haastavaksi koettiin yksiselitteisyyden toteutuminen. 

Yksiselitteisessä kysymyksen muotoilussa tulisi pyrkiä siihen, että vastaajalla sekä tutkijalla on 

sama käsitys kysymyksen ideasta ilman johdattelua (Valli 2015, 85). Tätä pohdittiin 

kysymyksessä: millainen olet laskijana, jossa ohjeistuksena oli avoimesti kuvata itseään 

laskijana. Kysymykseen oltiin avattu mitä kysymyksellä haettiin eli esimerkiksi roolia 

ryhmässä sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Pohdittavaksi jäi olisiko tätä pitänyt avata vielä 

tarkemmin, koska raportista ilmeni muutamia vastauksia, jossa oltiin mietitty tiettyjä temppuja, 

joita nähtiin heikkouksina tai vahvuuksina. Nämä olivat kuitenkin helppo analysointivaiheessa 

huomata ja jättää huomioimatta. 

 

Väärinymmärrykset ovat usein vaikea välttää täysin, mutta se, että vastaajat pystyvät 

epäselvissä tilanteissa olemaan tutkijoihin yhteydessä lisää sen luotettavuutta (Valli 2015, 90). 

Vaikka vastaustilanteissa ei oltu läsnä, niin vastaajille oltiin tehty selväksi avun saatavuus, jos 

tilanne sitä vaatii. Vastaajilla oli mahdollisuus pyytää puhelimitse apua, vastatessa 

kyselylomakkeeseen. Vaikka tässä varmasti kynnys kääntyä tutkijan puoleen on korkeampi, 

huomattiin, että tarpeen vaatiessa uskallettiin olla yhteydessä ja kysyä apua tai selvennystä.  

 

Lomakkeen testaaminen on hyvä tapa varmistaa ymmärrettävyys ennen oikeata tiedonkeruuta. 

Tällöin pystytään vaikuttamaan vielä kohtiin, jotka eivät ole helposti ymmärrettäviä. 

Luotettavuutta pyrittiin lisäämään testaamalla kyselylomaketta jo maajoukkueesta pois 

jääneiltä laskijoilta, jotka eivät tutkimukseen osallistuneet. Kyselylomake oltaisiin voitu testata 

vielä laajemmin, mutta vinkkejä tuli hyvin ja ne vaikuttivat kysymysten lopullisiin muotoihin.  
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Asenne maajoukkuetta koskevaan kyselyyn nousi myös mieleen luotettavuutta pohdittaessa. 

Kyselyyn osallistui monta jo maajoukkueesta pois jäänyttä laskijaa ja heidän asenteensa 

maajoukkuetta kohtaan, sekä huolellisuus kysymyksiin vastattaessa on mahdotonta varmistaa. 

Jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle painotettiin heidän vastauksien tärkeyttä ja toivetta 

asiallisiin sekä pohdittuihin vastauksiin. Vastaajien todenmukaisuuteen ei kuitenkaan pystytä 

vaikuttamaan, sillä laskijoilla voi olla esimerkiksi tarve liioitella asioita. Osallistujilla saattaa 

olla myös tarve vastata sosiaalisesti suotavalla tavalla sekä sen perusteella mitä oletetaan tai 

odotetaan vastattavan (Hirsijärvi ym. 2009, 195). 

 

Myös omalla asiantuntijuudella sekä perehtymisellä on merkitys tutkimuksen luotettavuuteen. 

Tämä johtuu siitä, että taustateorioiden sekä käsitteiden tunteminen on iso osa hyvää ja 

onnistunutta tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2009, 18). Kiinnostus aihetta kohtaa sekä tutkimuksen 

esiin tuomien tietojen mahdollinen hyödyntäminen on prosessin aikana vahvistunut todella 

paljon. Tutkimuksen tekemisen aikana myös paneutuminen aiheeseen liittyviin tutkimuksiin 

sekä artikkeleihin on kasvanut.  

 

Eettisyydellä on suuri rooli myös tutkimuksen laadussa sekä luotettavuudessa. Tutkijan 

tekemiin ratkaisuihin vaikuttavat eettiset kannat, kun puhutaan tieteen etiikasta. Eettinen 

pohdinta alkaakin jo valitessa tutkimusaihetta ja kulkee mukana pohdinnassa sekä tuloksien 

esittämisessä. Eettistä pohdintaa käytetään esimerkiksi miettiessä minkälaiset keinot ovat 

hyväksyttyjä tutkimusta tehdessä. (Tuomi & Sarajärvi 2008, 126.) 

 

Eettisesti hyvä tutkimus pohjautuu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jossa noudatetaan 

tiedeyhteisön tunnustamien tapojen noudattamista. Tällaisia toimintatappoja on esimerkiksi 

tiedonhankinnassa, suunnittelussa sekä raportoinnissa. Etenkin tiedonhankintatavoissa ja 

koejärjestelyissä voidaan eettisesti loukata näitä tieteellisiä käytäntöjä. Tästä johtuen on tärkeää 

pitää mielessä itsemääräämisoikeus sekä ihmisarvon kunnioittaminen. (Hirsjärvi ym. 2009, 23-

25.) 

 

Kyselylomakkeen suunnittelussa näkyy myös eettinen pohdinta. Sen suunnittelussa mietittiin, 

millaisia keinoja tutkimuksen toteuttamisessa käytetään sekä miten kysymykset muotoillaan 

kyselylomakkeessa mahdollisimman eettisesti. Tämä pyrittiin huomioimaan niin, että 

kysymykset ei ole negatiivis lähtöisiä esimerkiksi muita maajoukkuelaisia tai valmentajia 
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kohtaan. Hyviä ja huonoja puolia mietittäessä kysyttiin valmennuksesta yleensä, eikä keskitetty 

kysymystä yksittäisiin valmentajiin. Valmentajista kysyttäessä kysymykset mietittiin 

positiivisten ja kehitettävien vaihtoehtojen kautta.  

 

Noudattaakseen eettisiä periaatteita sekä arvoja, jokainen kyselyyn osallistuja sai 

kyselylomakkeen mukana tutkimuslupalomakkeen, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen aihe 

sekä mihin tutkimus liittyy. Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vielä vastaajalta, onko hän 

ymmärtänyt tiedot ja haluaa vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen. Vastaajien anonymiteettiä 

myös korostettiin useasti. Heille kerrottiin myös, että vastaajien nimet eivät tule edes tutkijan 

käyttöön, vaan Webropol-ohjelma kerää anonyymisti kaikkien vastaukset samaan paikkaan, 

ilman tunnistetietoja. Tutkimuksessa ei myöskään käytetä vastauksia niin, että siitä pystyttäisiin 

tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä. 

9.7 Jatkotutkimusaiheita 
 

Tutkimus nosti esille monia asioita, joita olisi kiinnostavaa tutkia enemmän. Motivaatio ja 

ryhmäilmiöt ovat hyvin tutkittuja ja niistä löytyy valmista tietoa jo paljon. Tämän tutkimuksen 

pohjalta heräsi myös ajatus, että suullisena haastatteluna, olisi tutkimuksessa mahdollisesti 

noussut esiin kattavammin käsityksiä käsittelemistäni aiheista. 

 

Isoksi asiaksi tutkimuksessa nousi esiin kaksi asiaa, joita olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan 

enemmän. Näitä on markkinointi sekä organisaatio. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, 

millaiseksi maajoukkueen ulkopuolella toimivat laskijat näkevät koko ajan 

kilpaurheilullisemmaksi muuttuvan lajin tulevaisuuden. 

 

Markkinointi olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde siitä kulmasta, että miten laskijat itse 

käyttävät sosiaalista mediaa sekä muita kanavia itsensä sekä tuotteiden markkinointiin ja 

minkälainen hyöty tällä nähdään olevan. Lisäksi maajoukkueen sekä lajiliiton markkinoinnin 

parantaminen ja näin laskijoiden budjetin kehittäminen olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe.  

 

Toinen mielenkiintoinen aihe on organisaatiotutkimus. Se pitäisi sisällään tietoa, miten 

lajiliittoa johdetaan ja miten valmennusta järjestetään eri tasoilla, kuten maajoukkueessa, 

akatemiassa sekä seuroissa. 
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Freestylelaskettelu on myös todella nuori laji, joten kaikki lisätieto lajista on hyväksi lajille. 

Entisiltä kilpalaskijoilta voitaisiin saada paljon hyvää tietoa kilpailukokemuksista ja 

harjoittelutavoista. Lisäksi tärkeää olisi saada lisää nuoria innostumaan lajista ja varsinkin 

kisaamisesta sekä kuvauslaskemisesta, jotta näkyvyys lajissa pysyy hyvänä ja näin pitää yllä 

mielenkiintoa lajiin. 
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LIITTEET 

 LIITE 1. WEBROPOL-VERKKOKYSELY 

 

 

Maajoukkuelaskijoiden kokemuksia maajoukkueen toiminnasta

Osallistumisen vapaaehtoisuus ja tietosuoja:

Osallistumisesi tähän kyselytutkimukseen tapahtuu nimettömänä ja vapaaehtoisuuteen
perustuen. Kyselyyn vastaajana voit kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää kyselyn
täyttämisen halutessasi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilman, että siitä on sinulle
mitään seuraamuksia.

Tuloksia käsitellään ja ne tullaan esittelemään nimettöminä, koko tutkimusaineistoa tai
pienempiä joukkoja käsittelevinä numerotietoina, kuten prosentteina ja keskiarvoina.
Lisäksi avoimien kysymyksien aineistoja analysoimalla.

1. Kyselyn vastaajan antama tutkimuslupa:
Olen ymmärtänyt yllä olevat tiedot ja haluan osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen. *

2. Miten päädyit lajin pariin ja kuinka vanhana? *

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi.

Kyllä

Kavereiden kautta

Perheenjäsenten kautta

Jonkun muun, kenen?
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3. Kuinka paljon seuraavat eri tekijät vaikuttivat LASKETTELUN
valikoitumiseen päälajiksesi? *

ei
lainkaan

erittäin
vähän kohtalaisesti paljon

erittäin
paljon

Omat vanhemmat  *

Sisarukset  *

Muut sukulaiset  *

Kaverit  *

Kouluympäristö  *

Kotipaikkakunnan urheiluperinteet  *

Urheilupaikkojen läheisyys  *

Huippu-urheilijaesikuvat ja ihanteet  *

Hyvä menestyminen urheilussa  *

Fyysiset ominaisuudet  *

Valmentajan innostaminen  *

Valmentajan vaatimukset  *

4. Kuvaile millainen laskettelu on harrastuksena?

5. Minut saa lähtemään mäkeen kelistä riippumatta?
(Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinua)

Erittäin
hyvin Hyvin

Ei hyvin eikä
huonosti Huonosti

Erittäin
huonosti

Pakolliset harjoitukset
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Erittäin
hyvin Hyvin

Ei hyvin eikä
huonosti Huonosti

Erittäin
huonosti

Halu kehittyä

Kaverit

Laskettelun tuoma hyvä olo

Omat rutiinit

Jokin muu, mikä?

6. Mitä odotat ohjatuilta harjoituksilta? Onko niistä yleensä ennakko-
odotuksia?
-Onko jotkut harjoitukset mukavampia kuin toiset (fysiikkaharjoitukset,lajiharjoitukset yms.)
-Miltä ei niin mukavat harjoitukset tuntuvat ja reagoitko niihin jotenkin?

7. Teetkö muita harjoituksia ohjattujen harjoituksien lisäksi? *

8. Oletko aktiivinen vielä maajoukkueessa? *

Fyysisiä harjoituksia

Psyykkisiä harjoituksia

Lajiharjoittelua

Jotain muuta, mitä?

Kyllä

Ei
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9. Miksi lopetit maajoukkueessa?

Täysin
eri

mieltä

Osittain
eri

mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Erotettiin joukkueesta

Ei tuntunut itselle enää mukavalta

En kokenut maajoukkueeseen kuulumista tarpeellisena

Jokin muu syy, mikä?

10. Vaikuttiko jokin ulkopuolinen asia siihen, että lopetit maajoukkueessa?
esim. elämäntilanne, oliko oma päätös?

11. Millainen valmentajasi on/oli?

Täysin
eri

mieltä

Osittain
eri

mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Kaverillinen

Auktoriteettinen

Kasvattaja

Kannustava

Omavaltainen

Jokin muu, mikä?
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12. Valmennuksen hyviä ja huonoja puolia? Perustele.
-Voisiko valmennusta parantaa jotenkin?
-Tukeeko/tukiko valmennus omia tavotteita?

13. Onko tämän hetkisessä valmennuksessa tapahtunut muutoksia
aikaisempaan? *

14. Pystytkö vaikuttamaan maajoukkueen ympärillä tapahtuviin asioihin?
Miten

Kyllä En

Valmennukseen

Omaan harjoitteluun

Muuhun toimintaan, mihin?

15. Mitkä ovat tavoitteesi laskettelun suhteen? Ja tukeeko maajoukkue sitä?

Positiivisia, millaisia?

Negatiivisia, millaisia?

Molempia, millaisia?

Pysynyt ennallaan
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16. Koetko maajoukkueen mahdollistavan kehittymisesi laskijana?
Perustele.
-Mahdollistaako jotain miksi maajoukkueeseen kuuluminen on kannattavaa?

17. Millainen olet laskettelijana?
-Vahvuudet/heikkoudet?
-Rooli ryhmässä/maajoukkueessa?
-Miten kehityt parhaiten mielestäsi laskijana?

18. Minusta tuntuu hyvältä ja koen onnistuneeni laskijana

Täysin
eri mieltä

Osittain
eri mieltä

En samaa,
enkä eri
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Onnistuessani tempussa

Oppiessani uutta

Pärjätessä kisoissa

Ystäväni pärjää kisoissa tai oppii uutta

Jokin muu, mikä?

19. Koetko saavasi tarpeeksi palautetta?
-Millaista palautetta saat ja haluaisitko sitä enemmän?
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-Keneltä saat palautetta (esim. muut laskijat, valmentajat, muut toimijat)?

20. Miten tulet toimeen valmentaja ja maajoukkueen kanssa?
-Onko ristiriitoja?
-Jos on, niin onko niistä selvitty?

21. Vietätkö vapaa-aikaa muiden maajoukkuelaskijoiden kanssa? *
Millaisissa toimissa?

22. Oletko harjoitellut muiden maiden maajoukkuelaisten kanssa? *

23. Koetko näistä kokemuksista olleen hyötyä tai haittoja? Mitä

Kyllä

En

Kyllä

En

Hyötyjä

Haittoja

Molempia
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24. Onko maajoukkueen sisällä kilpailua? Miten se ilmenee?
Esim. kilpailuihin lähtijöiden valinnoissa?
-Miten itse koet joukkueen sisäisen kilpailun ja vaikuttaako se joukkueeseen jotenkin?

25. Koetko, että sinun on/oli hyvä olla maajoukkueessa? *
Miksi näin?

26. Haluatko kertoi tai kommentoida jostain asiasta vielä jotain?
Mietityttääkö jokin asia vielä mieltäsi?

Kyllä

En



 

65 
 

LIITE 2. Tutkimuslupalomake 

 

 

Tietosuoja-asetus (679/2016) 12-14, 30 artikla 

1 
 

JYVÄSKYLÄN	YLIOPISTO	

TIETOSUOJAILMOITUS	TUTKIMUKSESTA	TUTKIMUKSEEN	
OSALLISTUVALLE	

18.03.2021 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko 
toimittaa mitään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää. 

1. MAAJOUKKUELASKIJOIDEN	KOKEMUKSIA	MAAJOUKKUEEN	
TOIMINNASTA	

Tutkimus on kertatutkimus, joka suoritetaan kyselylomakkeella, jossa valmiit kysymykset. 
Tavoite tutkimustulosten valmistumiseen on huhti-toukokuun aikana vuonna 2021. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisena nykyiset ja entiset maajoukkuelaskijat 
(n.11 henkilöä) kokevat maajoukkueen toiminnan. Lisäksi tarkoituksena on verrata vanhaa 
sekä uutta toimintaa sekä päivittää tietoa tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa. 
 

2. 	HENKILÖTIETOJEN	KÄSITTELY	JA	SUOJAAMINEN	
 
Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen 
liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.   

Henkilötietojen suojaaminen ja suorien tunnistetietojen käsittely:  

- henkilörekisteri siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen 
muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa. 

- Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta koodiavain 
säilytetään 

Tutkimustuloksissa ja muissa asiakirjoissa sinuun viitataan vain tunnistekoodilla. 
Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopisto tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti. 

Tutkimuksesta valmistuu Pro Gradu-tutkielma. Valmiit tulokset tutkimuksesta lähetetään 
tutkittaville henkilöille henkilökohtaisesti. 
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Seminaarinkatu 15 
PO BOX 35, FI-40014 Jyväskylä,  
Finland 
 

FOR JYU. SINCE 1863. 
JYU.FI 
 

Tel +358 14 260 1211 
Business ID: 0245894-7 
VAT number: FI02458947 
 
 

3. TUTKITTAVAN	OIKEUDET	JA	NIISTÄ	POIKKEAMINEN	

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely 
perustuu suostumukseen. 

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

4. HENKILÖTIETOJEN	SÄILYTTÄMINEN	JA	ARKISTOINTI		

- Rekisteriä säilytetään, kunnes tutkimus on valmistunut ilman tunnistetietoja, 
anonymisoituna. Jonka jälkeen aineisto arkistoidaan anonyymina. 

- Arkistointi tapahtuu sen jälkeen, kun tutkimus on päättynyt, eikä aineistoa enää 
käytetä alkuperäiseen tarkoitukseen. Sinusta kerätty tutkimusaineisto 
arkistoidaan pysyvästi. Tutkimusaineistoa on mahdollista hyödyntää myös 
myöhemmissä tutkimuksissa suostumuksellanne.  
 

5. TUTKIMUKSESTA	VASTAAVAT	TAHOT	
 
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Joni Särmö, Puh. 0400374400, joni.sarmo@gmail.com 
Tutkimuksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa yliopistoon. 
 
 
 

6. TUTKITTAVAN	ALLEKIRJOITUSSUOSTUMUS	
 
 
 

Päivänmäärä   Allekirjoitus   Nimen selvennys 


