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Teksti: MIKKO SALASUO 

”URHEILU-UTOPIA”?

Uudistuva huippu-urheilu 
Suomessa 2010-luvulla

Väliraportin pohdituin anti on urheilijan polun 
sisällössä: 
1. Urheilija lähipiireineen keskiössä
2. Osaamisen kehittäminen ja vieminen käytännön 
valmennukseen
3. Yhteistyön vahvistaminen 

Polkuun kuuluvat lapsuusvaihe, nuoruus- ja 
valin tavaihe ja huippuvaihe. Muutoksen tärkeimpä-
nä moottorina pidetään yksilön sujuvaa soljumista 
näiden vaiheiden läpi kohti huippua (vrt. Balyi ym. 
2005). 

Ikävaiheiden jaottelu on tehty harkiten (ks. Nipuli 
2011) ja selkeästi. Tämä osa on sekä urheiluväen että 
muiden kansalaisten helppo allekirjoittaa. Yksilön 
psykososiaalisten tarpeiden huomioiminen on jat-
kuvasti korostunut, on kyse urheilusta tai muusta 
elämästä. Yhteistyö eri liikuntasektorin toimijoiden 
välillä tuottaa merkittävää synergiaa, monipuolistaa 
eri tahojen osaamista ja palautuu huippu-urheiluun 
parempana laatuna. Se on myös kustannustehokasta, 
kun samoja asioita ei tehdä päällekkäin eri taholla. 

Silmäänpistävä muotoilu on urheilijan polun kaik-
kiin vaiheisiin toistuvasti liitettävä termi ”erinomai-
suus”. Koulutuksen kentällä erinomaisuutta yliko-
rostava puhetapa on kohdannut kovaa vastarintaa yli 
kymmenen vuoden ajan. Professori Hannu Simolan 
(2001) näkee kritiikin aiheena olevan puhetavan 
aiheuttavan koulujen, oppilaiden ja opettajien eri-
arvoistumista. Miten eriarvoistava erinomaisuus on 
linjassa SLU:n Visio 2020:n kanssa, jossa pyritään 
tekemään suomalaisista maailman liikkuvin urhei-
lukansa?

”Urheilu-utopian juoksuhiekassa”

Siirryttäessä käsittelemään ”urheilijan polun” ulko-
puolista tukemista ja käytännön toimia uppoaa 
 raportti oman tekstuaalisen ilmaisunsa juoksuhiek-
kaan. Samalla yksittäiset hyvät ja erinomaisetkin 
ehdotukset valuvat hukkaan. Ulkopuolinen voi vain 
arvailla, miksei ryhmä ole kirjoittanut konkreettisia, 
perusteellisia ja pohdittuja argumentteja maalailunsa 
selkänojaksi: nojautunut tutkimustietoon.

Mitä tarkoittaa raportin ehdottama tunti liikuntaa, 
ja kuinka se saadaan lomitettua koulupäivään (vrt. 
taistelu tuntijaoista)? Entä kuinka ”aidosti” kehi-
tetään seuratoimintaa? Onko olemassa jokin tapa 
aktivoida vanhempia, jota ei ole jo kokeiltu satoja 
kertoja? Millaisin poppakonstein saadaan lisättyä 
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apanilainen Yoneji Masuda kirjoitti vuonna 
1981 futuristisesta ”computopiasta” – infor-
maatioyhteiskunnan tuovasta hyvästä (ks. 
Rahkonen 1996). Suomessa Huippu-urheilun 

muutostyöryhmä julkaisi 17.11.2011 odotetun väli-
raportin: toivon paremmasta, joka panee meidät liik-
keelle. Sitä voi Masudaa mukaillen kutsua ”urheilu-
utopiaksi”. 

Väliraportin kirjallinen muoto on hämmentävä. Se 
on kuin kirja ilman alkua ja keskiosaa, vain loppu on 
luettavissa – se on draama ilman kaarta. Sävy on utui-
sen maalaileva. Kielitieteilijä voisi kuvailla raporttia 
pyrkimykseksi tavoitella ”innostusta kuvaavien adjek-
tiivien maailmanennätystä”, taiteen ystävä puhuisi 
”maalauksesta utopiana, maalauksena, jota ei ole (ceci 
pas une peinture)” ja huippu-urheilun aikalaistarkkai-
lija lähinnä lamaantuu ja kysyy: miten ja miksi juuri 
näin (vrt. Rahkonen 1996, 30)? Raportin taustalla 
olevat selvitykset, tutkimukset ja muut perustelut 
jäävät täysin näkymättömiksi – missä ovat ”hyvät käy-
tännöt” tai tutkimuspohjainen tieto? Ilman tiedollista 
pohjaa, ovatpa ehdotukset kuinka briljantteja tahansa, 
kaikki uskottavuus valuu sormien läpi.

Väliraportin analyyttinen tarkastelu on erittäin 
vaikeaa. Siksi asettaudun lukijana suosiolla akatee-
misesti orientoituneen kansalaistoimijan rooliin. 
Kansalaistoimijan silmin raportti asettuu laajempaan 
yhteiskunnalliseen kehykseen. Sen sisältöä täytyy 
tarkastella osana liikunnan ja urheilun kenttää sekä 
ajan yhteiskunnallisia arvovalintoja, pedagogista 
maisemaa ja taloudellisia reunaehtoja. 

Osa tulkinnoista saattaa kalskahtaa jyrkältä sanai-
lulta, mutta tämä teksti nousee ja palautuu täysin 
väliraportin tiedolliseen sisältöön tai pikemminkin 
sen puuttumiseen. Teksti on kirjoitettu vilpittömin 
mielin ja Immanuel Kantia hieman taivuttaen: ”kir-
joittajan maksimaalisen henkisen täysi-ikäisyyden 
tilassa”(vrt. Kant 1995 [1784]).

”Urheilu-utopian” tavoitteet

Muutostyöryhmän raportti rinnastuu monilta koh-
din Jean Côté:n ”urheilijan polkuihin” (HuMu:lla 
polku) ja Kanadassa käytössä olevaan Long-Term 
Athlete Development (LTAD) -malliin, vaikka en-
simmäiseen ei raportissa viitata eikä jälkimmäistä 
identifioida lainkaan. Suomeen ehdotettavat uudis-
tukset ovat näiden kahden askeettinen synteesi (tai 
mutaatio). (vrt. Balyi ym. 2005.)
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suomalaisen huippu-urheilun arvostusta, kun vas-
taan vääntää satoja miljardeja tahkoava kansainvä-
linen ”viihdeurheilukone”? On myös aivan pakko 
kysyä, uskooko joku todella Suomen olevan paras 
Pohjoismaa urheilumenestyksellä mitattuna 2020? 
Onko sittenkin kyseessä valistuksen ajalta lainattu 
utopia, joka on täynnä toivoa ja toivottomuutta sekä 
luottamusta ja epätoivoa – ambivalenssia uhoa urhei-
luväen ihasteltavaksi (ks. Rahkonen 1996, 13)? 

Raportissa korostetaan urheilujohtamisen merki-
tystä ja suunnitelmien toteutuessa on johtajia tulossa 
vielä lisää. Johtamisen laatu on tärkeää, mutta Suo-
messa on tällä hetkellä pelkästään urheiluliikkeen 
sisällä, kattojärjestöt ja lajiliitot, erilaisin vakanssein 
yli 300 päätoimista urheilujohtajaa. Mieleen tulee 
väistämättä weberiläinen päämäärärationaalisuuden 
rautahäkki – valtava byrokraattinen järjestelmä, joka 
on olemassa vain itseään varten (ks. Sulkunen 1998; 
Salasuo 2009).

Ilman riittäviä perusteluja kaikki edellä esitetty 
kiteytyy sanaan utopia. Huippu-urheilu ja urheilu 
yleensä kilpailevat lasten nuorten elämässä monien 
muiden valintojen kanssa (Salasuo & Koski 2010). 
Raportin aate on ylevä, mutta sisältö ei kutoudu re-
aalimaailman ehtoihin. Ei voi kadehtia niitä tahoja, 
joiden tulee tehdä tältä pohjalta taloudellisesti sito-
via päätöksiä. 

”Urheilu-utopian komentopaikka”

Raportissa esitetään 30 henkisen Huippu-urhei-
luyksikön perustamista Olympiakomiteaan. Siinä 
mainitaan osan rekrytoitavista henkilöistä työsken-
televän jo nyt huippu-urheilun parissa. Julkishallin-
non tehokkuusajattelun verhoamassa yhteiskunta-
maisemassa elävä kansalaistoimija saa tässä kohdin 
”ahaa-elämyksen”: Josko urheilujohtajien legioo-
nista siirretään logistisin järjestelyin väkeä uuteen 
yksikköön? Lajiliittoja se voi kirpaista, mutta näin 
muutos tapahtuu ilman kustannuksia ja päällekkäi-
syyksiä saadaan karsittua? Hommasta selviää pelkän 
muuttokuorman hinnalla, kun lajiliittojen huippu-
urheilujohtajat siirtyvät uuteen komentopaikkaan? 

Huippu-urheilun komentopaikalta johdetaan 
osaamisohjelmaa, urheiluakatemiaohjelmaa ja huip-
puvaiheen ohjelmaa. Kansalaistoimija hämmästelee, 
miksi on valittu urheiluakatemioiden tie. Niiden 
toimivuudesta ei tutkimuskatsausten perusteella ole 
olemassa selkeää näyttöä. Tutkijat ovat erimielisiä 
urheilukouluperustaisen toiminnan tehokkuudesta 
huippu-urheilumenestyksen edistäjänä (ks. Huhta 
& Nipuli 2011). Kansainväliset tutkimukset eivät 
myöskään tue oletusta, että urheilukoulumallin op-
pilaat viihtyvät ja onnistuvat opiskeluissa urheilun 
rinnalla. (ks. Huhta & Nipuli 2011.) Onko HuMu:lla 
olemassa jokin selvitys, jossa on käyty systemaat-
tisesti läpi kaikki tutkimuksissa havaitut pulmat ja 
vieläpä ratkaistu ne? 

Huippu-urheilijoiden valmennuksen kehittäminen 
ja lajien välinen yhteistyö on erittäin positiivinen 
suunta. Myös tutkimustulokset tukevat monipuoli-
sen osaamisen olevan tärkeä selittävä tekijä huipun 
tavoittavien taustalla (Huhta & Nipuli 2011; Nipuli 

2011). Tässä kohdin Euroopan vakavia talousvai-
keuksia aktiivisesti seuraava kansalaistoimija näkee 
säästön paikan. Valmentajien lisäkouluttaminen 
tietysti maksaa, mutta yhteistyöllä ja päällekkäi-
syydet poistamalla säästetään valtion menoja. Tätä 
muutosta koordinoivat lajiliitoista siirtyneet huippu-
urheilujohtajat, joista osan tittelit muutetaan lajiryh-
mävastaavaksi. Näinköhän tämä on ajateltu?

Kun raportissa Kihu on valjastettu Huippu-
urheiluyksikön ohjastamana entistä tehokkaammin 
palvelemaan huippujen kehittymistä, myös KiHun 
tutkimusosaaminen kohtaa paremmin kysynnän. 
Näin muu liikuntatutkimus voi keskittyä koko kan-
salaisyhteiskuntaa palvelevan tiedon tuottamiseen 
(ks. Uusi suunta liikuntatutkimukseen 2009).

 

”Urheiludystopia”

Edellä esitettyjen tulkintojen yhteensopivuudesta 
muutostyöryhmän vetäjän Jukka Pekkalan ja kump-
panien ajatuksiin ei kannata lyödä vetoa. Ne ovat 
näyte siitä, millaisille luennoille Muutostyöryhmän 
hyvin niukasti perusteluja ja operaationalisointia 
sisäl tävä väliraportti on avoin – se suorastaan kutsuu 
ilmiasussaan siihen.

Mikäli raporttia lukee toisin, ovat myös päätelmät 
erilaisia. Edessä on kuitenkin perustavanlaatuinen 
ongelma: raportti sisältää an sich luettuna useita 
arvovalintoja, joissa priorisoidaan huippu-urheilua 
muun liikunnan ja urheilun sijaan. Raportin ehdot-
tamien muutosten kustannukset liikkuvat 25–40 
miljoonassa eurossa. 

Onko valtioneuvosto allokoinut budjetissa moista 
summaa tähän tarkoitukseen tai kuinka eettistä on 
käyttää veikkausvoittovaroja, joilla olisi myös luke-
mattomia vaihtoehtoisia kohteita urheilun ja liikun-
nan piirissä? 

 Eivätkö lisärahat, jos sellaista on, tulisi suunnata 
SLU:n Visio 2020:n toteuttamiseen – koko kansan 
monipuoliseen liikuttamiseen? Silloin se palvelisi 
myös huippu-urheilua, sillä tutkimustiedon pohjalta 
tiedetään, että huipulla olevilla on usein monipuoli-
nen liikuntatausta: maailman liikkuvin urheilukansa 
2020! (SLU 2010; Huhta & Nipuli 2011.) 

Raportti ei nykymuodossaan ehkä olekaan urhei-
lu-utopia, vaan dystopia – ihanneyhteiskunnan anti-
teesi. Sen kirjaimellinen luenta implikoi ei-toivottua 
yhteiskunnan tilaa, jossa syydetään kymmeniä mil-
joonia euroja huippu-urheilun kehittämiseen, jär-
jestörakenteet paisuvat vastoin koko muun yhteis-
kunnan trendiä, saamme lisää urheilujohtajia ja 
byrokratian rautahäkki tiukentaa otettaan, luomme 
rakenteita vastoin kansainvälistä tutkimustietoa ja 
lasten ja nuorten urheilun polarisaatio saattaa enti-
sestään kiihtyä. Keskeneräisen utopian ja dystopian 
ero onkin hyvin pieni.

Edellä luettua ei kannata pelästyä tai siitä kenen-
kään loukkaantua. Aiheellisempaa on syventyä 
perusteellisesti pohtimaan, kuinka urheilusekto-
rilla voidaan 2010-luvulla kuvitella operoitavan 
raportilla, jonka sisältö on kuin Jackson Pollockin 
viimeinen ekspressionistinen roiskaus ennen tur-
mankolariaan. Nerokaskaan idea ei jää elämään, jos 
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sitä ei esitetä selkeänä, taustalla 
vaikuttava tieto- ja tutkimuspoh-
jaisuus osoittaen ja loppuun saak-
ka viimeisteltynä.

”Ja kaikki juoksevat Cooperin tes-
tiä kunnes saavat tulokseksi alle 12 
minuuttia!”
Rauno Repomies 2011
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