
Opetussuunnittelun asiantuntijoita koolla 

Oslossa 

7.2.2018 

Haaga-Helia osallistuu vuosien 2017-2019 aikana laajaan eurooppalaiseen Erasmus+ -

projektiin "New Age Sport Management Education - NASME". Projektin avulla määritellään 

urheilujohtamisen (sport management) koulutusalan tulevaisuuden ydinosaamisalueet ja ne 

erityisalueet, joihin koulutusresursseja erityisesti tulisi suunnata ja joista on mahdollista tinkiä. Työ 

on jatkoa Haaga-Helian yliopettaja Kari Puronahon vuosina 2003-2007 johtamalle em. 

alan opetussuunnitelmaprosessille, jonka avulla Suomen ensimmäiset liikunta-alan ylemmät 

ammattikorkeakoulututkinnot Haaga-Heliaan rakennettiin. Tuolloin oli mukana kuusi valtiota. Nyt 

projektissa ovat mukana Suomen lisäksi Tanska, Norja, Saksa, Ranska, Espanja, Kreikka, Tsekin 

tasavalta ja Liettua.  

Työn johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa; ensimmäisen kerran marraskuussa 

2017 Vierumäellä ja nyt 31.1.-2.2.2018 Oslossa. Koko asiantuntijaryhmä kokoontuu seuraavan 

kerran maaliskuussa Brnossa ja tuolloin on odotettavissa alustavia tuloksia kaikissa em. maissa 

jo onnistuneesti toteutetusta tiedonhankinnasta yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin 

erityisasiantuntijoilta. Tutkimusmenetelmänä käytetään suomalaisten asiantuntijoiden 

kehittämää Performance-Importance matriisin Webropol-sovellutusta, minkä avulla jo aiemmin 

kyettiin ennakoimaan alan tulevaisuuden osaamistarpeita onnistuneesti. 

Kuvassa vasemmalta prof. Jens Sörensen, prof. Morten Nörgaard, yliopettaja Kari Puronaho, 

prof. Berit Skirstad, prof. Jana Nova, prof. Anna-Maria Moro-Strittmatter sekä tutkija ja 

Webropol-asiantuntija Osmo Laitila.  

Teksti: Kari Puronaho 

 

Urheilujohtamisen koulutussuunnittelu 

kiinnostaa myös EU:ssa 

27.3. 2018 

Euroopan parlamenttiin kuuluva tanskalaisjäsen Ole Christiansen kutsui NASME-projektin (New 

Age of Sport Management Education) asiantuntijat Euroopan Unionin työvoimakomission ja 

urheilualasta kiinnostuneiden jäsenten kuultavaksi. NASME-työryhmän vetäjinä toimivat professori 

Jens Sörensen University College of Northern Denmark, Tanskasta ja yliopettaja Kari Puronaho 

Vierumäeltä. Työryhmän tavoitteena on jakaa tuoreinta tutkimustietoa urheilujohtamisesta ja –

tutkimuksesta.  
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NASME -projektiin osallistuvien yhdeksän maan edustajat tapasivat 19.-21.3.2018 Brnossa, Tsekin 

tasavallassa esitellen kukin alustavia tuloksia omista, toistaiseksi pääasiassa kvantitatiivisista 

Webropol-tiedonhankinnoistaan. Aineistoja tullaan täydentämään tämän vuoden aikana mm. 

asiantuntijahaastatteluin. Tavoitteena on, että kunkin maan korkeakoulut kykenisivät käyttämään 

saatuja tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä esimerkiksi alan koulutussuunnittelussa, erilaisten 

koulutusten ajanmukaistamisessa ja uusien kurssien suunnittelussa avoimille korkeakouluille. 

Tavoitteena on, että koulutus vastaisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden työvoima- ja 

osaamistarpeita. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tutkimustietoon perustuva kokonaiskuva 

urheilujohtamisen erityisalan koulutustarpeista Euroopassa. 

 

Brnon kokoukseen osallistuivat prof. Leonor Gallardo, Espanja, yliopettaja Kari Puronaho, Suomi, 

prof. Natalie le-Roux, Ranska, prof. Jorge Garcia, Espanja, prof. Berit Skirstad, Norja, prof. Jana 

Nova, Tsekin tasavalta, tutkija Osmo Laitila, Suomi, prof. Morten Nörgaard, tutkija Olivia 

Wohlfart, Saksa, prof. Jens Sörensen, Tanska, tutkija Tina Poulsen, Tanska, tutkija Sandy Adam, 

Saksa, prof. Vilma Cingiene, Liettua ja prof. George Kosta, Kreikka. 

 

Sport management -alan tulevaisuuden osaamistarpeet käsittelyssä Malmössä 
by Finell Nina in Tutkimusta ja kehittämistä 11.9.2018 

EASM:n (European Association for Sport Management) 26. kansainvälinen kongressi järjestettiin 

5.–8.9.2018 Malmössä. Kongressissa käsiteltiin sport management -alan uusinta tutkimustietoa ja 

paikalla oli asiantuntijoita 40 eri maasta. Yhtenä tärkeänä osana kongressia oli Workshop "New 

Age of Sport Management Education in Europe" (NASME), minkä vetäjinä toimivat 

apulaisprofessori Jens Peter Sørensen ja yliopettaja Kari Puronaho Haaga-Heliasta. Päivän 

aikana käytiin läpi NASME-työryhmän uunituoreisiin tutkimustuloksiin perustuen alan nykytilaa ja 

erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeita yhdeksässä maassa eri puolilla Eurooppaa. 

 

Tulevaisuuden koulutustarpeet eri puolilla Eurooppaa näyttävät olevan varsin erilaisia ja 

muuttumassa koko ajan. Keskeisiä asioita, mitä koulutussuunnittelussa tulee ottaa huomioon, ovat 

esimerkiksi opintosuunnitelmien joustavuus, käytettävän alan tutkimustiedon tuoreus ja sport 

business intelligence. 

 

Yleisesti hyväksytyksi teemaksi tiivistyi päivien aikana "Lead and do not just follow", mikä asettaa 

mm. alan opetusaineistojen uudistamiselle, opettajien ammattiosaamiselle ja alan seuraamiselle 

sekä työelämäyhteyksien kehittämiselle aiempaa huomattavasti suurempia vaatimuksia. NASME-

projekti jatkuu vielä noin vuoden ja pitää sisällään mm. alan asiantuntijoiden syvähaastattelut nyt 

kerättyihin tutkimusaineistoihin perustuen. 

 

Tanskalainen europarlamentin ja sen sosiaali- ja työllisyysasioista vastaavan komitean jäsen Ole 

Christensen oli paikalla kommentoimassa sekä esityksiä että NASME-työryhmän työtä poliittisen 

päätöksenteon ja CEO Berend Rubingh (MtoM Consultants) alan liiketoiminnan näkökulmista. He 

pitivät jo nyt saavutettuja tuloksia erittäin merkittävinä ja halusivat olla mukana työn loppuun 

saattamisessa. 

 

Lisätietoa: Kari Puronaho, kari.puronaho@haaga-helia.fi 
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