
PSYYKKISEN HARJOITTELUN OHJELMOINNIN MALLI 

1) PSYYKKISTEN VAATIMUSTEN ANALYYSI
• Ohjelmointi aloitetaan tunnistamalla alan tai lajin psykologiset vaatimukset, jotta tiedetään, että

harjoittelu kohdistetaan juuri omassa tilanteessa ominaisen ja vaaditun taitavuuden kehittämiseen.
• Psyykkisten vaatimusten analyysi voidaan tehdä joko mahdollisten valmiiden analyysien avulla tai omaa

asiantuntijuutta hyväksi käyttäen.

2) KEHITTYMISEEN VAADITTAVIEN PSYKOLOGISTEN TEKIJÖIDEN HUOMIOIMINEN
• On tärkeää varmistaa, että tilanteessa on huomioitu suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kehittymiseen

vaikuttavat psykologiset tekijät. Näin luodaan välttämättömät kehittymisen edellytykset, olosuhteet ja
valmiudet.

• Työskentelyn tavoitteena on myös selkeyttää psyykkisen harjoittelun merkitystä ja
vaikutusmahdollisuuksia, ja vaikuttaa sitä kautta myönteisesti motivaatioon kohti pitkäjänteistä
työskentelyä.

3) TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
• Suoritusprofiloinnin avulla voidaan arvioida merkittävinä pidettyjen ominaisuuksien ja taitojen tilannetta

kullakin yksilöllä tai ryhmällä. Tavoitteet syntyvät jo olemassa olevien vahvuuksien edelleen
vahvistamisesta sekä niiden ominaisuuksien, taitojen ja psykologisten tekijöiden kehittämisestä, jotka
eivät vielä vastaa toivottavaa tasoa.

• Olennaista on avoin keskustelu ja tilanteen tarkastelu koskien sitä, mitä jo osataan ja mitä ei, ja mitä
halutaan oppia jatkossa. Tavoitteet psyykkiselle harjoittelulle kirjataan ylös, jotta niihin on helppoa palata.

4. TOIMINTATAVAT - KUKA TOTEUTTAA JA KETKÄ OSALLISTUVAT
• Ensimmäisenä vaiheena tarkastellaan, mitä kaikkea hyvää psyykkistä harjoittelua jo tapahtuu

luonnollisena osana vuorovaikutusta ja omaa arkea. Tarkastellaan, miten tätä jatketaan ja vahvistetaan
edelleen.

• Toiseksi voidaan pohtia mahdollisen asiantuntijan työnjakoa ja roolitusta. Kuka vastaa mistäkin, ja kuinka
kauan prosessi jatkuu? Onko tavoitteena, että harjoittelua jatketaan työtä itsenäisesti, vai onko
asiantuntijan tarkoitus pysyä tiimissä pysyvästi.

5. MENETELMIEN VALINTA
• Kun tavoitteet on määritelty, pohditaan ja valitaan joko itse ajateltuja tai valmiiksi laadittuja toimenpiteitä

ja menetelmiä, joiden ajatellaan voivan vaikuttaa myönteisesti kehittymiseen.

6. HARJOITTELUN AIKATAULUTUS JA MÄÄRÄ
• Asiantuntija tukee työskentelyä niin, että harjoittelua tapahtuu jatkuvasti osana arkea.
• Tämän lisäksi asiantuntija toteuttaa resurssien ja tavoitteiden mukaisesti psyykkistä harjoittelua erillisinä

tapahtumina ja tehtävinä.
• Lyhyet harjoitteet usein toteutettuina ovat yleensä tehokkaampia kuin pitkät harjoitukset harvoin

toteutettuina.

7. KEHITTYMISEN SEURANTA
• Harjoittelua jatketaan systemaattisesti ja sinnikkäästi toistaen, kunnes ollaan selvillä siitä, millä tavoin

harjoittelu vaikuttaa.
• Toiminnan tasoa ja harjoittelun vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja monipuolisesti.
• Psyykkisen kehittymisen olennaisin mittari on yksilön tai ryhmän oma kokemus siitä, millä tavoin

suorituskyky ja hyvinvointi ovat kehittyneet.
• Erilaisia testejä voidaan tehdä uudelleen säännöllisesti ja arvioida kehitystä verraten edellisiin, saman

testin arvioihin.
• Voidaan myös käyttää yksinkertaisia, itse luotuja arviointiasteikkoja, jotka auttavat arvioimaan jatkuvaa

kokemusta etenemisestä askel askeleelta kohti tavoitteita.
• Harjoittelua muutetaan, vaihdellaan ja lisätään tai vähennetään helpottaen tai vaikeuttaen sisältöä aina

tarvittaessa tai suunnitellun ohjelmoinnin mukaisesti. Jatketaan, kunnes tavoite on saavutettu.
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