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ENDURANCE: Urheiluyrittäjyyden kehittäminen 

 

Raportti urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksistä  

(ENDURANCE IO2T1 raportti) 

 

Kahdeksan ENDURANCE-hankekumppanin 

tulokset  
 

Johdanto 

Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu ja tiivistetty tulokset kahdeksan ENDURANCE-hankekumppanin 

maa- tai aluekohtaisista muistioista koskien urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksistä. Raportti on 

laadittu osana ENDURANCE-hankkeen ensimmäisiä tuotoksia: IO2, "Urheilun ja yrittäjyyden yhteisten 

piirteiden ja yhteyksien tunnistaminen". Raportin päätavoitteena on tarjota perusteltuja näkemyksiä 

tutkittavasta alueesta hankkeen seuraavia vaiheita varten. Lisäksi sen tarkoituksena on tiedottaa 

hankkeen sidosryhmiä ja laajempaa yleisöä urheilu- ja yrittäjyysyhteisöissä ENDURANCE-hankkeen 

ensimmäisistä edistysaskelista. 

Vastuuvapauslauseke 

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei tarkoita, että komissio hyväksyisi sen sisällön. Raportti kuvastaa 

ainoastaan sen kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

 

Urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyydet: ENDURANCE-käsitteellinen viitekehys 

 

  

 

 

 

 

Kuvan lähde: Mukaillen Pellegrini ym. 2020. 
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Muut yksilötason edistävät tekijät 

Ulkoiset tukevat ja kannustavat tekijät 

Pedagogiset lähestymistavat ja koulutus 

Urheilun ja koulutuksen yhdistäminen 

yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi 
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ENDURANCE-hankkeen kumppanit kokosivat esihankkeen ja hankkeen alkuvaiheen toimien tuloksena 

useita urheiluyrittäjyyteen liittyviä akateemisia lähteitä ja käytännön asiakirjoja, joissa kuvattiin 

näiden kahden alan välisiä yhteyksiä. ENDURANCE-kumppanit päättivät kehittää ENDURANCE-

käsitteellisen kehyksen, joka auttaa jäsentämään kartoitusta. Tarkoituksena on tunnistaa urheilun ja 

yrittäjyyden yhteisiä piirteitä ja yhteyksiä. Viitekehys perustuu Pellegrinin ym. (2020) tutkimukseen, 

jossa on yksilöity urheilualan yrittäjyyskirjallisuuden pääklustereita. ENDURANCE-hankkeen 

kumppanit ovat löytäneet vastaavia tuloksia esihankkeesta ja alkututkimuksesta saatujen näkemysten 

perusteella. ENDURANCE-käsitteellinen viitekehys urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksistä koostuu 

viidestä teemasta: 

 

1. Urheilulle ja yrittäjyydelle yhteiset yksilölliset persoonallisuuspiirteet - 

persoonallisuuspiirteet ja kognitiiviset ominaisuudet, jotka tekevät urheilijoista 

todennäköisesti taipuvaisempia harkitsemaan yrittäjyyttä ja jotka parantavat heidän 

mahdollisuuksiaan menestyä liike-elämässä. 

 

2. Muut yksilötason edistävät tekijät - tekijät, jotka liittyvät pääasiassa henkilön omaan ja 

perhetaustaan, verkostoihin, urheilu-uralla hankittuihin taitoihin, urheilun ja oman lajin 

asiantuntemukseen, koulutustaustaan sekä resurssien saatavuuteen. 

 

3. Ulkoiset tukevat ja kannustavat tekijät - tekijät, kuten urheiluinfrastruktuuri ja 

urheiluyhteisöt, linjaukset ja ohjelmat, yrittäjyysilmapiiri ja suotuisa liiketoimintaympäristö, 

kulttuuriset ja sosiaaliset normit, yrittäjyyden ja/tai urheilusta yrittäjyyteen siirtymisen 

esteet tai yrittäjyyttä tukevat järjestelmät ja aloitteet. 

 

4. Pedagogiset lähestymistavat ja koulutus - koulutustarjonnan sisällöt ja pedagogiikka; 

esimerkkejä hyvistä käytännöistä yrittäjyyskasvatuksessa ja -koulutuksessa; yleisten ja 

räätälöityjen koulutustarjontojen saatavuus; koulutustyypit; asianmukaiset 

opetusmenetelmät ja pedagogiset lähestymistavat. 

 

5. Urheilun ja yrittäjyyden yhdistäminen yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi - 

miten urheiluyrittäjyys vaikuttaa sosiaaliseen osallistavuuteen, yhteiskunnallisen vakauden 

ja rauhan säilyttämiseen, terveelliseen ajanviettoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

työpaikkojen luomiseen ja paikallistalouden edistämiseen; miten yhteiskunnalliset 

liiketoimintamallit muunnetaan kaupallisiksi malleiksi; miten perinteisistä edunsaajista 

voidaan tehdä asiakkaita. 

 

Aihealue 1: Urheilulle ja yrittäjyydelle yhteiset yksilölliset persoonallisuuspiirteet 

Urheilun ja yrittäjyyden välisiä yhtymäkohtia ja yhteyksiä käsittelevien resurssien tarkastelu tuotti 

ENDURANCE-kumppanuusmaissa seuraavan luettelon yksittäisten persoonallisuuspiirteiden 

yhtäläisyyksistä: 

 Kyky sopeutua muutoksiin, joustavuus, improvisointikyky 

 Resilienssi, paineensietokyky ja turhautumisen sietokyky 

 Kritiikin vastaanottaminen, kyky oppia epäonnistumisista 

 Motivaatio ja visio, tavoitteellisuus, saavuttamisen tarve, kunnianhimo, halu menestyä 
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 Intohimo, tunne kuulumisesta joukkoon 

 Sitkeys, pitkäjänteisyys ja sinnikkyys, jopa itsepäisyys 

 Proaktiivisuus, aloitekyky, kyky tunnistaa tilaisuuksia 

 Itseluottamus, oman toiminnan säätely, yksilön vastuu omista tuloksistaan 

 Harjoittelun merkityksen tunnistaminen, itsekuri, tarkkuus, huolellisuus 

 Riskinotto ja pelon sietäminen 

 Rajojen ja rajoitusten rikkominen 

 Suuri autonomian tarve 

 Kilpailun kestäminen, kilpailuhenkisyys 

 Tiimityö ja joukkuepelihenki, johtajuus 

 

Urheilussa ja yrittäjyydessä on monia yhtäläisyyksiä niiden persoonallisuuden piirteiden osalta, joita 

molemmat alat sekä edistävät että edellyttävät. Urheilijat kohtaavat uransa aikana useita haasteita, 

jotka tietämättään valmistavat heitä yrittäjyyden maailmaan. Näitä huomioita käsitellään 

myöhemmin tässä raportissa.  

Yhtenä piirteenä havaittiin haasteen tai haastavuuden tunne. Urheilulajeissa kilpaillaan, ja vastaavasti 

yrittäjä kohtaa alallaan kilpailevia yrityksiä. Yritystoiminnan harjoittaminen vaatii myös selkeitä 

tavoitteita ja vankkaa strategista osaamista. Tavoitteet ja strategioiden toteuttaminen pätevät myös 

urheiluun: kyse ei ole vain lahjakkuudesta vaan myös itsekurista. 

Sekä urheilijoiden että yrittäjien on kyettävä tekemään päätöksiä aikapaineen alla. Jos asiat eivät 

mene suunnitelmien mukaan, sekä urheilijan että yrittäjän on pystyttävä sopeutumaan uusiin 

tilanteisiin. Tällä hetkellä urheilijoiden koulutuksessa käsitellään usein persoonallisuuteen ja 

tunneälyyn (paineen, stressin tai turhautumisen sietäminen) liittyviä näkökulmia. Näin varmistetaan, 

että urheilija pystyy paremmin käsittelemään stressaavia tilanteita ja useita samanaikaisia tehtäviä.  

Urheilijan on myös kyettävä suunnittelemaan ja noudattamaan aikataulua. 

Koska urheilijat saavat usein suoraa palautetta ja epäonnistumisenkin kokemuksia 

(epäonnistuminen on olennainen osa urheilua), monilla on taipumus kunnioittaa saamaansa 

palautetta ja suhtautua sekä palautteeseen että epäonnistumisiin ammattimaisemmin. Onkin 

mielenkiintoista, että urheilijat pitävät suoraa palautetta parempana kuin sitä, etteivät saa ollenkaan 

palautetta. Jälkimmäisen katsotaan kertovan kiinnostuksen puutteesta. Kun asiat menevät pieleen tai 

ihminen kokee epävarmuuden hetkiä, on tutkittu, että sekä urheilijat että yrittäjät kieltäytyvät 

hyväksymästä tappiota ja käyttävät pelkoa voimavarana uusien tilanteiden kohtaamiseksi. 

Sinnikkyyden ja pitkäjänteisyyden kaltaiset ominaisuudet ovat tyypillisiä sekä urheilijalle että 

yrittäjälle, sillä molemmat joutuvat usein kestämään ja kohtaamaan haasteita tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Matkalla kohti saavutuksia he ovat tyypillisesti valmiita ottamaan laskelmoituja 

riskejä.   

Urheilu edistää tyypillisesti innovatiivista ajattelumallia sekä ennakoivuutta mahdollisuuksien 

etsimisessä ja hyödyntämisessä. Aktiivinen urheilu vaatii paljon itsekuria, josta on hyötyä myös 

yrittäjyydessä. Kurinalainen käyttäytyminen myös paineen alla (joka on yleistä molemmilla aloilla) 

kulkee käsi kädessä motivaation, sinnikkyyden ja päättäväisyyden kanssa. Se vaikuttaa myös 

myönteisesti luotettavuuteen, jota tarvitaan määräaikojen noudattamiseen, sopimusten tekemiseen 

ja erilaisten tehtävien suorittamiseen. Vaikka pelisääntöjä ei voi rikkoa, varsinkin ammattiurheilijan on 

pystyttävä pyrkimään keskinkertaista suoritusta pidemmälle. Yrittäjä voi puolestaan luoda uusia 

tuotteita, jotka osaltaan mullistavat perinteistä yritysmaailmaa. 
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Kilpailu on olennainen elementti sekä urheilussa että liike-elämässä. Urheilu saa yksilöt olemaan 

valppaina ja valmistautumaan kilpailijoiden kohtaamiseen. Lisäksi urheilijat ovat usein jo lapsuudesta 

lähtien tottuneet olemaan johtajia, kohtaamaan haasteita ja nousemaan uudelleen pystyyn tappion 

jälkeen. Tämä kilpailussa tahdonvoiman ja harjoittelun avulla muotoutunut luonne voidaan siirtää 

myös liike-elämään. Samalla intohimo, kunnianhimo ja sitkeys ovat vahvuuksia, jotka ajavat sekä 

yrittäjiä että urheilijoita tekemään kovasti töitä menestyksen saavuttamiseksi. Urheilijoilla, jotka 

menestyvät lajissaan, on intohimo lajiaan kohtaan, aivan kuten useimmilla yrittäjilläkin on intohimo 

liiketoimintaansa kohtaan. 

Lopuksi voidaan myös todeta, että urheileminen edistää joukkuehenkeä. Jokainen urheilija, myös 

yksilöurheilua harrastava, tietää, että jokaisella joukkueen jäsenellä on tärkeä tehtävä. He ovat 

tottuneet asettamaan muiden joukkueen jäsenten tarpeet omien tarpeidensa tasolle tai jopa 

korkeammalle. 

 

Aihealue 2: Muut yksilötason edistävät tekijät 

Urheilun ja yrittäjyyden välisiä yhtymäkohtia käsittelevien resurssien tarkastelu tuotti ENDURANCE-

kumppanuusmaissa seuraavan luettelon muiden yksilötason edistävien tekijöiden joukosta: 

 Perhetausta ja perheyritys 

 Koulutus 

 Verkosto, sosiaaliset taidot/viestintätaidot 

 Vertaiset ja vahvat verkostot 

 Moninaisuus 

 Suosio, henkilökohtainen brändi 

 Resurssien kartuttaminen, mukaan lukien rahoituspääoma 

 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi on olemassa lukuisia yksilötason muuttujia, jotka vahvistuvat 

liikunnan kautta tai sen ansiosta ja joita voidaan hyödyntää yrittäjyydessä.  

Yksilön perhe vaikuttaa elämään monella tavalla. Usein se vaikuttaa myös koulutuspolkuun ja 

ammatinvalintaan. Keskeisessä asemassa ovat lähisukulaiset, erityisesti vanhemmat ja sisarukset. Jos 

henkilön vanhemmat ovat olleet yrittäjiä, on uravalinta yrittäjänä usein todennäköisempää. Tämä 

pätee myös urheilijoihin, jotka saattavat toimia yrittäjinä ensisijaisella, kaksoisurallaan (urheilun 

rinnalla) tai toissijaisella urallaan (aktiivisen urheilun jälkeen). Roolimallien lisäksi myös 

yrittäjäkokemusta omaavat perheenjäsenet voivat antaa arvokkaita neuvoja. Lisäksi perheympäristö 

on sekä urheilijan että yrittäjän uran perusta. Se on ympäristö, joka voi pitää henkilön keskittyneenä 

tavoitteisiinsa, unohtamatta myöskään muita tärkeitä psykologisen, fyysisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin näkökohtia. 

Lisäksi koulutustausta ja erityisesti yrittäjyyskoulutus on tärkeää urheilijoille. Koulutus auttaa 

valmistautumaan huippu-urheilijan uran jälkeiseen elämään ja antaa mahdollisuuden ryhtyä 

työskentelemään yrittäjinä toissijaisella uralla. Koulutustaustan on vahvistettava tiettyjä ammatillisia 

taitoja, jotka ovat tärkeitä liiketoiminnan kannalta. 

Verkostojen osalta urheilutapahtumat ja -kilpailut, koulutusohjelmat ja -tilaisuudet ym. kokoavat 

yhteen urheilualan ihmisiä ja tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia suhteiden kehittämiseen ja 

verkostojen luomiseen. Urheilijat (eikä pelkästään vain ammattilaiset) tapaavat uransa aikana 
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henkilökohtaisesti satoja ihmisiä, kuten joukkuetovereita, valmentajia, ja virkailijoita. Tätä tapahtuu 

usein kotimaan lisäksi myös ulkomailla, mikä edesauttaa laajojen kontaktiverkostojen luomisessa. 

Myöhemmin näitä kontakteja voidaan hyödyntää myös liiketoiminnassakin. Jos urheilijan liikeidea 

liittyy hänen urheilulajiinsa, voi urheilijalla olla jo ennen liiketoiminnan aloittamista valmiita, 

potentiaalisia asiakkaita. Lisäksi aktiivinen verkostoituminen parantaa yksilön sosiaalisia- ja 

viestintätaitoja, jotka ovat olennaisia taitoja liiketoiminnan kannalta. 

Roolimalleilla on myös merkitystä. On myös huomioitava, että lähellä olevan ja kaukaisemman 

esikuvan/roolimallin välillä on eroa. Ensimmäiseen kuuluvat urheilijan lähipiiriin kuuluvat henkilöt. 

Alitajuntaamme kertyy tietoa siitä ympäristöstä, jossa useimmiten olemme. Jos siis urheilija tai yrittäjä 

ympäröi itsensä päämäärätietoisilla ja menestyksennälkäisillä ihmisillä, hänestä itsestäänkin voi tulla 

sellainen. Kaukaisella roolimallilla tarkoitetaan henkilöitä, joita yksilö ei tunne henkilökohtaisesti, 

mutta jotka voivat olla kuuluisia yleisesti tai sitten omalla alallaan. Tällaisen menestyvän esikuvan 

ja/tai innostavan idean olemassaolo voi kannustaa joka tapauksessa yrittäjyyteen. 

Urheilussa menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää hyväksyä joukkueen moninaiset 

persoonallisuudet ja työskentelytyylit, ja löytää keinoja, joilla jokainen urheilija voi menestyä. Jos 

yrityksen ilmapiiri on samanlainen, sillä on paljon paremmat edellytykset menestyä. Yrittäjänä on hyvä 

tiedostaa omat vahvuutensa ja parantaa niitä taitoja harjoittelemalla ja kouluttautumalla. He voivat 

myös käyttää samaa ominaisuutta hankkiessaan ja johtaessaan työntekijöitään ja kehittäessään 

heidän taitojaan. 

Erityisesti menestyneiden ammattiurheilijoiden kohdalla resurssien kartuttaminen vahvistaa 

liikunnan harrastamisen ja siitä seuraavan yrittäjyyden/ rinnakkaisyrittäjyyden välistä yhteyttä. Kyse 

voi olla esimerkiksi taloudellisesta pääomasta, mutta myös henkilökohtaisesta suosiosta tai 

tunnustuksesta, joka voi auttaa ohjaamaan tulevan liiketoimintahankkeen mahdollisimman laajalle 

kohderyhmälle. 

 

Aihealue 3: Ulkoiset tukevat ja kannustavat tekijät 

ENDURANCE-kumppanimaiden resurssien tarkastelu tuotti seuraavat esimerkit ulkoisista tuki- ja 

kannustintekijöistä, jotka lisäävät urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksiä ja edistävät urheilun ja 

yrittäjyyden välisiä polkuja: 

 Urheiluyrittäjyyttä koskevan erityislainsäädännön ja -asetusten olemassaolo 

 Yleinen hallinnollinen, byrokraattinen ja verotuksellinen taakka yrittäjyydessä  

 Kulttuuriset ja sosiaaliset normit 

 Urheilujärjestöt ja -laitokset 

 Erikoistuneet tiedotusvälineet, internet-media 

 Ammatilliset järjestöt ja verkostot, kolmannen sektorin järjestöt 

 Tukiohjelmat tuleville yrittäjille, starttirahat ja muut tukiohjelmat  

 Urheiluyrittäjyyttä koskeva erityiskoulutus 

 

Ulkoinen toimintaympäristö ja sitä tukevat ja edistävät tekijät ovat luonnollisesti erilaisia jokaisessa 

maassa, ja ne voivat vaihdella myös alue- tai kuntatasolla. Näin ollen tämä luettelo urheilun ja 

yrittäjyyden välisiä yhteyksiä tukevista tekijöistä ei ole perinpohjainen ja/tai yleispätevä. Tässä 
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yhteenvedossa on kuitenkin niitä keskeisiä havaintoja, jotka ohjaavat aiheen pohdintaa ENDURANCE-

hankkeessa. 

Oikeudellinen ympäristö ja nykyiset hallinnolliset, byrokraattiset ja verotukselliset toimet 

vaikuttavat yritystoimintaan ja ohjaavat sitä, kuten myös urheilusta yrittäjyyteen johtavia polkujakin. 

Vaikka suotuisat olosuhteet edistävät yrittäjyyttä, voi esimerkiksi monimutkainen tai epävakaa 

lainsäädäntö vaikeuttaa potentiaalisten yrittäjien toimintaa. Lisäksi joissakin maissa (esim. 

Slovakiassa) on otettu käyttöön erityisiä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä urheilualan 

ammatteja ja urheiluyrittäjyyttä varten. Vastaavat toimet voivat auttaa selkeyttämään asiayhteyttä ja 

luomaan pohjaa mahdollisille tukitoimille. Toisaalta toimet voivat myös merkitä ylimääräisiä 

hallinnollisia toimia tai rekisteröintivaatimuksia ja niihin liittyviä kustannuksia. 

Kulttuuriset ja sosiaaliset normit edustavat ulkoisen ympäristön vapaamuotoista osuutta. Kulttuuri 

on tärkeä teema kaikissa yrittäjyyttä koskevissa keskusteluissa, koska se määrittää yksilöiden 

suhtautumista yrittäjyyden aloittamiseen. Tietyt kulttuuriset instituutiot voivat helpottaa tai estää 

yrittäjäksi ryhtymistä. Kun yhteiskunnassa suhtaudutaan myönteisesti yrittäjyyteen, on yrittäjyyden 

harkitseminen paljon yksinkertaisempaa. 

Urheiluun kuuluu erityyppisiä ja -tasoisia urheiluorganisaatioita ja -laitoksia. Niillä on yleensä laaja 

jäsenpohja ja ne tavoittavat usein hyvin kohderyhmänsä. Monet järjestöt tarjoavat myös koulutusta. 

Tähän tarjontaan voisi kuulua myös yrittäjyyskoulutusta, mutta valitettavasti näin ei aina ole. 

Samanlaisia tuki- ja kannustinvaikutuksia voivat tarjota ammatilliset järjestöt ja verkostot tai 

kolmannen sektorin organisaatiot, jotka yhdistävät eri urheilulajeissa tai urheilualoilla työskenteleviä 

toimijoita ja järjestöjä, joista osa saattaa olla erikoistunut erityisesti urheiluyrittäjyyteen. Tällaiset 

aloitteet voivat toimia myös eri sidosryhmien välillä, sekä urheiluyhteisön sisällä että sen ulkopuolella. 

Esimerkkeinä mainittakoon Slovakian urheiluinnovaatiokeskus (Slovakia) tai Italian kauppaviraston 

(ICE), Confindustrian ja CONI:n (Italia) toteuttama "Sport e Imprese: play together, win together". 

Urheilun ja yrittäjyyden edistämiseksi voidaan tukea yrittäjyyttä tukevia ohjelmia ja aloitteita (myös 

rahoitusvaihtoehtoja), jotka ovat joko yleisiä tai suunnattu urheiluyhteisölle tai urheiluun liittyville 

yrityksille. Tarjottu tuki (sekä rahallinen että opastava) voi edesauttaa päätöstä ryhtyä yrittäjäksi. Tuki 

voi olla myös esimerkiksi yrittäjyyteen, markkinointiin tai rahoitukseen liittyvää erityiskoulutusta. On 

huomattu, että jos tukialoitteet tai rahoitusvaihtoehdot puuttuvat, urheilualalla yrittäjyyden 

aloittaminen on hankalampaa. 

Urheilusta yrittäjyyteen johtavia polkuja edistävät myös toimintalinjat ja ohjelmat, joilla edistetään 

urheilun harrastamista, urheilu- ja virkistystarjontaa sekä urheilumatkailua, ja näihin liittyvää riittävää 

rahoitusta (esim. investoinnit urheiluinfrastruktuuriin, urheilu- ja virkistyspalveluihin, 

urheilujärjestöjen ja -yksiköiden tukeminen jne.). Näin tuetaan jo olemassa olevaa urheiluyhteisöä ja 

kannustetaan ihmisiä osallistumaan liikuntaharrastuksiin, jolloin liikunnan avulla vahvistetaan 

yksilöllisiä ominaisuuksia ja laajennetaan urheiluyleisön luomia potentiaalisia markkinoita. 

 

Aihe 4: Pedagogiset lähestymistavat ja koulutus 

ENDURANCE-kumppanuusmaiden resurssien tarkastelu tuotti seuraavat keskeiset havainnot 

pedagogisista lähestymistavoista ja koulutuksesta, joissa kehitetään ja hyödynnetään urheilun ja 

yrittäjyyden yhtäläisyyksiä: 

 Urheiluyhteisön yrittäjyyskoulutusta annetaan pääasiassa virallisissa koulutusjärjestelmissä, 

erityisesti korkeakouluissa 
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 Urheilujohtamisen koulutusohjelmat ovat yleisiä, mutta niiden yrittäjyyssuuntautuneisuus on 

perusluonteista, ja valmistuneiden profiileissa työtehtävät ovat hallitsevassa asemassa 

 Urheilujärjestöt, -liitot ja -neuvostot tarjoavat jonkin verran yrittäjyyskoulutusta 

 Yrittäjyyskouluttajilta puuttuu kaikilla tasoilla urheiluyrittäjyyteen erikoistuneita resursseja 

 Urheiluyleisö arvostaa käytännön esimerkkejä (esim. tapaustutkimuksia ja roolimalleja), 

opittujen käsitteiden soveltamista käytäntöön ja projektityöskentelyä 

 

Pedagogisesta ja koulutuksellisesta näkökulmasta katsottuna urheilun ja yrittäjyyden välinen yhteys 

on paras, mutta ei vielä kovinkaan tiivis erityisesti korkea-asteen koulutuksessa. 

Kaikissa ENDURANCE-maissa on monia yleisiä yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä 

koulutusohjelmia. Vaikka ne ovat avoimia kaikkien alojen opiskelijoille, (myös urheilutaustaisille), ne 

eivät yleensä ota huomioon urheilulajien erityispiirteitä. Toisaalta urheiluun liittyvien tieteenalojen 

yliopisto-opintoihin (urheilujohtamista lukuun ottamatta) ei juuri sisälly yrittäjyyteen liittyvää 

opiskelua. Vaikka maisteri- ja jatkokursseja ja useita kokonaisia urheilujohtamiseen erikoistuneita 

opinto-ohjelmia on tarjolla runsaasti, useimmat urheilujohtamisen tutkinnon suorittaneet tekevät 

työuransa ammattilaisina tai johtajina erityyppisissä urheilujärjestöissä ja -yksiköissä. Pelkästään 

urheilualan yrittäjyyteen erikoistuneita koulutusohjelmia ei löydetty, ja yrittäjyyteen ja yritysten 

perustamiseen liittyviä aiheita on yleensä sisällytetty rajoitetusti urheilujohtamisen 

koulutusohjelmiin. 

Urheilujohtamiskoulutusta tarjotaan myös toisen asteen koulutuksessa (esim. Slovakiassa). 

Slovakian malli on hyvä vaihtoehto lahjakkaille urheilijoille, sillä mahdollisuus urheilun harrastamiselle 

säilyy ja koulutukseen sisältyy myös urheilujohtamista. Voidaan kuitenkin todeta, että yrittäjyys 

aiheena on hyvin rajallista, kun sitä tarkastellaan laajuuksien, että aiheen syvyyden käsittelyn 

näkökulmista. Tutkinnon suorittaneista odotetaan tulevan pikemminkin työntekijöitä, jotka 

osallistuvat erityyppisten urheiluorganisaatioiden, seurojen, yhdistysten ja muunlaisten yksiköiden 

johtamiseen. 

Urheiluun liittyvien tieteenalojen nykyiset yrittäjyyskoulutustarjonnat tarjoavat siis pikemminkin 

perusteita yrittäjyyteen sekä vain käytänteiden perustason tietoa urheiluun liittyvien alojen yritysten 

perustamisessa. Tämä koskee sekä toisen että korkea-asteen koulutusta. Molempien tasojen 

yrittäjyyskouluttajat korostavat myös sitä, että käytettävissä ei ole erityisesti urheiluyrittäjyyteen ja -

johtamiseen keskittyviä resursseja. 

Yrittäjyyspedagogiikan osalta urheiluun liittyvien alojen toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijat 

arvostavat erityisesti käytännön esimerkkejä (mukaan lukien tapaustutkimukset ja roolimallit) ja 

opetussisältöjen soveltamista urheilualan yrittäjien todellisiin esimerkkeihin sekä heidän 

ammatilliseen/urheilulliseen suuntautumiseensa liittyviä projektitehtäviä. 

Joissakin ENDURANCE-maissa urheiluliitot tai alueelliset urheiluneuvostot (esim. Espanjassa) 

järjestävät jonkin verran urheiluyhteisölle suunnattua yrittäjyyskoulutusta. Yrittäjyys on myös 

sisällytetty toissijaisiin/ kaksoistoiminnallisiin uravaihtoehtoihin useissa ammattiurheilijoiden tuki- ja 

koulutusohjelmissa (esim. Italiassa). 

Käytännön toimijoille suunnattujen yrittäjyyskoulutusvälineiden olisi oltava konkreettisia ja yleisiä, 

mutta myös riittävän erityisiä, jotta ne vastaisivat todellisiin tarpeisiin. Erilaisten tukiryhmien 

järjestäminen voisi olla hyödyllistä. Tukiryhmissä voitaisiin keskustella mahdollisista ongelmista ja 

saada apua. Eräät ENDURANCE-kumppanit ilmoittivat, että menestyneissä urheiluseuroissa, -liitoissa 
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ja -yrityksissä, jotka ovat mukana urheilutoiminnassa, ei ole riittävästi käytännön yrittäjyystietoa. 

Laajaa yleistämistä olisi kuitenkin vältettävä, sillä kohderyhmän oppimistarpeet ja -tyylit ovat erilaisia, 

ja koska urheilijoiden koulutustaso on kovin erilainen. 

 

Aihe 5: Urheilun ja yrittäjyyden yhdistäminen yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi 

ENDURANCE-maiden resurssien tarkastelu tuotti seuraavan luettelon havainnoista siitä, miten 

urheilun ja yrittäjyyden yhteisillä piirteillä on potentiaalia luoda yhteiskunnallisia vaikutuksia: 

 Urheilualoitteet osallisuuden, yhteiskunnallisen osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen 

välineinä 

 Urheilutapahtumat, -aloitteet ja -liikkeet välineinä, joilla voidaan kiinnittää huomiota ja lisätä 

ihmisten sitoutumista yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin 

 Urheiluyrittäjyyden yleinen vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen - työpaikkojen luominen, 

asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, verojen maksaminen, kulutus, terveyden edistäminen, 

fyysinen ja henkinen hyvinvointi, elämänlaatu ja tyytyväisyys, sosiaalinen hyöty 

 

ENDURANCE-maissa havaittiin monia esimerkkejä siitä, että urheilualoitteet, jotka on kehitetty 

yrittäjähenkisesti tai jopa yrittäjämäisesti, toimivat tehokkaina välineinä osallistumisen ja 

yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisessä. Ne tarjoavat mahdollisuuksia saattaa yhteisöjä yhteen, 

poistaa syrjäytyneiden ryhmien ja yksilöiden eristyneisyyttä ja antaa lisää toivoa elinolojen 

parantamiseksi. Erityisesti vapaaehtoistyön kautta voidaan vaikuttaa yhteisön hyvinvointiin, vähentää 

sosiaalisia ja etnisiä jännitteitä sekä lisätä kollektiivista toimintaa ja yhteisön osallistumista. 

Esimerkkejä tällaisista aloitteista ovat Mondiali antirazzisti (rasisminvastaiset 

maailmanmestaruuskilpailut) Italiassa tai Dajori (romaniyhteisöä yhdistävä kansalaisjärjestö) 

Slovakiassa. Yhteiskunnallista vaikutusta voidaan tavoitella monin tavoin. Esimerkkeinä mainittakoon 

urheilustipendijärjestelmän luominen heikommassa asemassa oleville ryhmille, järjestämällä 

yhteiskunnallista tietoisuutta lisääviä kampanjoita, valistuskampanjoita koulukiusaamista vastaan, 

kampanjoita syövän torjumiseksi, tai vaikkapa liikuntarajoitteisten henkilöiden osallisuuden lisäämistä 

liikunnan avulla jne. 

Kuten edellä todettiin, urheilutapahtumat, -aloitteet ja -liikkeet toimivat keinoina herättää huomiota 

ja lisätä ihmisten sitoutumista yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Niitä voidaan hyödyntää 

kasvatuksellisina välineinä ja merkittävinä kannustimina myönteisten yleismaailmallisten arvojen 

edistämisessä. Urheilu on universaali kieli, sillä se ylittää maantieteelliset, ajalliset ja kulttuuriset rajat. 

Se yhdistää ihmisiä, joilla on yhteisiä intressejä käyttäytymään yrittäjähenkisesti. Tämä on johtanut 

siihen, että urheilua käytetään yrittäjämäisenä mekanismina rauhan edistämiseksi, sotien 

lopettamiseksi ja paremman globaalisen yhteiskunnan rakentamiseksi (Ratten, 2015). Esimerkkeinä 

voidaan mainita liikkeet, kuten Black lives matter, Pride tai aloitteet sukupuolten palkkaeroja vastaan. 

On myös huomattu, että suositun urheilijan persoonallisuus voi jopa tehostaa viestin vaikutusta. 

Vaikuttaminen on mahdollista myös urheilu-uran jälkeen, sillä urheilijoiden korkea arvostettu maine 

säilyy. Näin ollen osallistuminen vastaaviin aloitteisiin voi olla yksi urheilijoiden kaksois- tai 

toissijaisista urapoluista, ja samalla se voi tuoda mukanaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Lisäksi urheilu (yleisellä tasolla sekä urheiluyrittäjyyteen liittyvä) antaa huomattavan ja monipuolisen 

hyödyn yhteiskunnalle ja taloudelle. Taloudellisia vaikutuksia ovat työpaikkojen luominen, 

asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ja siitä johtuva kulutus, verotulojen maksaminen, urheilulaitosten 

rakentaminen, matkailu ja siitä johtuva matkailukohteiden kehittyminen, tuottavuuden 
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lisääntyminen, sairauspoissaolojen väheneminen ja suurten urheilutapahtumien järjestäminen. 

Lisäksi sosiaalisiin vaikutuksiin kuuluvat kansanterveyden kohentuminen ja terveellisten 

elämäntapojen tiedostaminen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, hyvä elämänlaatu ja tyytyväisyys, 

sosiaalinen hyöty ja sosiaalistuminen lisääntyneiden yhteiskunnallisten yhteyksien ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen kautta, sosiaalista käyttäytymistä edistävän käyttäytymisen 

lisääntyminen, rikollisuuden ja epäsosiaalisen käyttäytymisen väheneminen. 
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