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”Totuus on, että internetissä kaikki 
yksinkertaistuu, ja kasvotusten tavatessa 
ihmiset osoittautuvat monimutkaisiksi”.
Barack Obama prinssi Harryn haastattelussa joulukuussa 2017
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1.5 2017 – 30.4 2018 välillä akatemiaoissa ja valmennuskeskuksissa

44 vierailua

18 vrk JET:iä

6 valtakunnallista tapaamista

22 tavoite- ja tuloskeskustelua 
(7 päivää)

6 Skypekokousta

Urheiluakatemiaohjelman toimenpiteitä



4

Haasteet
- Lasten heikko fyysinen 

kunto
- Harjoittelun määrä

- Yksipuolisuus
- Päivärytmi 

- Koulun ja urheilun 
yhdistäminen

- Valmentajien määrä ja 
osaaminen

Ratkaisuja
- Yläkoulusisältöjen 

jalkautuminen 20 / 200
- Seura – koulu yhteistyö
- Rahoitus valmentajiin 

Haasteet
- Harjoittelun määrä ja 

laatu
- Päivärytmi 

- Urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen

- Valmentajien palkkaus

Haasteet
- Kv-kilpailukykyiset 

valm.prosessit
- Urheilijoiden DC 

ratkaisut
- Urheilijoiden rahoitus 

- KV kilpailukykyiset 
toimintaympäristöt

Ratkaisuja
- Urheiluoppilaitos UP 

DATE 
- Kampusratkaisut 

(toimintaympäristöt) 
- Rahoitus valmentajiin

Ratkaisuja
- Räätälöity tuki 

huipuille
- Huippujen 

valmentajien palkkatuki
- Keskittäminen

- Toimintaympäristöjen 
kehittäminen

Seuraus: enemmän ja paremmalla 
pohjilla olevia urheilijoita

Seuraus: enemmän ja paremmalla 
pohjilla olevia urheilijoita

Seuraus: enemmän kv-
menestyspotentiaalia 
omaavia urheilijoita

TAVOITE
KANSAIN-
VÄLINEN

MENESTYS



• Tukea paikallisten valmentajayhteisöjen toimintaa ja valmennusosaamista

• Tukea urheilijoiden kaksoisuraratkaisuja ja urasiirtymiä

• Kehittää yläkoulutoimintaa

• Vahvistaa lajiyhteistyötä

• Toteuttaa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteistä 
toimintasuunnitelmaa 

Urheiluakatemiaohjelman tavoitteet 2018
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päivittäisvalmennus - kaksoisura - toimintaympäristöjen kehittäminen

HUY Akatemiaohjelman organisoituminen
Toiminnan painopisteet vuonna 2018

Valmentajayhteisöt ja 
valmennusosaaminen 

Yläkoulutyö

Kaksoisura

Pia Pekonen
Valmennusosaamisen 

kehittäjä

Lajien keskittämisen 
ratkaisut 

Antti Paananen

Valmennuspäällikkö

Tuomas Törrönen

Lajikoordinaattori

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta

Antti Paananen

Valmennuspäällikkö

Juha Dahlström

Huippu-
urheilukoordinaattori

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Jari Savolainen
yläkoulutyön kehittäjä

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Kari Seppänen
Yläkoulu-urheilun 

asiantuntija
Kisakallion Urheiluopisto

Laura Tast
Asiantuntija, Lasten ja 

nuorten urheilun 
kehittäminen

Mika Saari
Valmennuksen kehittäjä

Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia

Katja Saarinen
kehittämispäällikkö

Jukka Tirri
Opiskelijahuippu-urheilun 

asiantuntija

Tuomas Törrönen

Lajikoordinaattori

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta

Akatemiat-
valmennuskeskukset

urheiluoppilaitokset

Simo Tarvonen
Urheiluakatemiaohjelma

n johtaja

Antti Paananen
Valmennuspäällikkö

Pia Pekonen
Valmennusosaamisen 

kehittäjä

Akatemiaohjelman johtaminen Simo Tarvonen

Verkostoviestinnän asiantuntija  Mari Lohisalo 5.3.18 alkaen



Toisen asteen urheiluoppilaitosjärjestelmä 

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

15 virallisen tehtävän oppilaitosta

Tilanne tällä hetkellä epäselvä 

Urheilulukiot

Uudet järjestämisluvat 1.8.2018 alkaen

15 virallisen tehtävän lukiota

Kastelli ja Mäkelänrinne valtakunnallinen kehittämistehtävä



Paikallisten valmentajayhteisöjen toiminnan ja 
valmennusosaamisen tukeminen

329
301

376

316

579

2013 2014 2015 2016 2017

Päätoimiset valmentajat 
akatemioissa ja valmennuskeskuksissa

*

* Akatemiat-vaket
Yhteinen toim.suunnitelma
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Valmennusosaamisen kehittäminen

Toimivat valmentaja(+asiantuntija)yhteisöt, joilla suunnitelma osaamisen kehittymiseksi

Osaamisen jakamiseen, työssä jaksamiseen ja työn tukemiseen olemassa erilaisia tapoja

Osassa akatemioista ollut käynnissä vuoden prosessi, jossa valitut valmentajat mukana

Pääasiassa vierailuilla teemana ollut vaatimustaso ja huippuosaaminen 

Asiantuntijatoiminnan kehittäminen

Tavoitteena, että valmennuskeskusten ja akatemioiden asiantuntijat ovat selkeästi sekä 
helposti saatavilla suomalaisen huippu-urheilijan ja huipulle tavoittelevan urheilijan käytännön 
valmennusprosesseissa. 

Tavoitteena on synnyttää, kehittää ja jakaa yhteisiä ja toimivia malleja sekä osaamista niin 
moniammatillisissa yhteisöissä kuin asiantuntijaryhmien kesken. 



Urheilijoiden kaksoisuraratkaisut ja urasiirtymät

Kaksoisuran mahdollistaminen on suomalaisen urheilun arvovalinta

Kaksoisuran tekemisen tulee urheilu-uran aikana tukea urheilutuloksen 
tekemistä ja urheilu-uran tulee tukea hallittua urasiirtymää.
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Suomalaisen kilpa-ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki 
urheilijat suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon

Osalle urheilijoista urheilun ja opiskelun yhdistäminen tukee tuloksen 
tekemistä. Osa urheilijoista saavuttaa parhaan mahdollisen urheilutuloksen 
olemalla ammattiurheilijoita.

Urheilua ensimmäisenä ammattinaan toteuttaville urheilijoille on myös tärkeä 
olla uran ajan kiinnittyneinä urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoon. 
Urheiluakatemiat, valmennuskeskukset ja Olympiakomitean kaksoisura-
asiantuntijat tukevat urheilijoita aktiiviuran ohessa ja siirtymävaiheessa kohti 
seuraavaa uraa.
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Kaksoisuramallit

Urheilu ensimmäisenä ammattina

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Urheilun ja työn yhdistäminen
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Kaksoisuran määritelmä

Kaksoisuralla tarkoitetaan Suomessa urheilukulttuuria, jossa ensimmäisenä uranaan urheiluun panostava 
urheilija pystyy tekemään valintoja urheilun, opintojen ja työelämän yhdistelmistä omien tarpeidensa 
mukaan. 

Jokaisella huippu-urheilijalla tulee olla tulevaisuuden suunnitelma ja tavoitteet niin urheilua kuin muutakin 
elämää silmällä pitäen. 

Paikallisen urheiluakatemian ja valmennuskeskuksen, Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman ja koko 
suomalaisen urheiluyhteisön tehtävä on tukea urheilijaa onnistuneen, urheilijalähtöisen kaksoisuran 
mahdollistamisessa sekä urasiirtymässä. 

Jokainen urasiirtymävaiheeseen edennyt urheilija on osaamiseltaan opintojen, urheilusta opittujen taitojen ja 
mahdollisten työelämäkokemustensa summa
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Urheiluakatemioiden yläkoulut

Urheiluyläkoulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Urheiluluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 10h/vko ->

- Täyttää kansalliset urheiluyläkoulukriteerit
- Mahdollisesti koulussa lisäksi liikuntaluokka 

Liikuntapainotteinen koulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Liikuntalähikoulu
- Oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta
- Urheiluakatemialuokat, liikuntaa ja urheilua 

koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Yläkoululeiritys
- Urheiluakatemian leiritysmalli
- Lajiliitto, urheiluopisto ja urheiluakatemia 

toteuttavat yhteistyössä
- 7.-9. luokat, 4-6 leiriä / lukuvuosi

Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliitojen ja urheiluakatemioiden kanssa 

Urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat 
yhteistyössä koulujen kanssa



Yläkoulutoiminnassa ajankohtaista

Toiminta etenee kaikkien toimintamallien osalta

Verkostotapaamiset, KV benchmarking

Brändi, valmentajapalkkauksen yritystuki ja OP -yhteistyö

Urheiluyläkoulukiertue keväällä ja syksyllä

Harjoituskirjat, versio 2.0. 

Koulutusmalli asiantuntijoille ja opettajille

Soveltuvuuskoe säilyy entisellään www.soveltuvuuskoe.fi

Kasva urheilijaksi –valinnaisuus, päivitys

Lajiliittojen harjoittelun linjaukset

Seuranta ja arviointi

Yläkouluseminaari 14-15.3.2019 pääkaupunkiseutu

http://www.soveltuvuuskoe.fi/


Urheiluakatemiatoiminnan 
urheilijapainotukset

Korkea-aste

1306

II-aste 
6208

Yläkoulut 8777

Korkea-aste 
1309 ja II-
aste 5665

Yläkoulut
4374

2015-2016 2017-2018

Korkea-aste

1357

II-aste 
5778

Yläkoulut 6574

2016-2017

11348 13709 16291



Lajiyhteistyön vahvistaminen

Lajien kehitys- ja tukiprosessit (yhtenä toimintamuotona ns. lajiriihet)

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Lajien valitsemat keskeiset akatemiat ja valmennuskeskukset mukana lajiriihissä

Seuraava askel 

Urheiluakatemioiden, valmennuskeskusten ja lajien yhteinen toimintasuunnitelma 
(huippuvaihe)

seurakehittämisen ja urheiluakatemiatyön yhteinen toimintasuunnitelma (valintavaihe)
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Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
yhteinen toimintasuunnitelma 
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Urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset 

Suomessa

Tilanne syksy 2015 (31 yksikköä)
• 22 urheiluakatemiaa
• 6 valtakunnallista valmennuskeskusta
• 3 muuta valmennuskeskusta

Tilanne 2018 (21 yksikköä)
• 7 kasvattajaurheiluakatemiaa
• 7 alueellista urheiluakatemiaa
• 2 lajikohtaista valtakunnallista valm.kesk.
• 4 valtakunnallista valmennuskeskusta 

/ alueellista urheiluakatemiaa
• 1 valtakunnallinen urheiluakatemia 

/ valmennuskeskus



HUIPPU-URHEILUN ROOLIT JA VASTUUT   4/4 LUONNOS

Kasvattajaurheiluakatemia
- Yhteistyö seurojen ja paikallisten urheilutoimijoiden kanssa

- Perusaste, II aste

Valtakunnallinen valmennuskeskus 
ja alueellinen urheiluakatemia

- Valtakunnallinen huippu-urheilun tehtävä
- Perusaste, II aste, korkea-aste

Alueellinen urheiluakatemia
- Alueellinen urheiluyhteistyö

- Perusaste, II aste, korkea-aste

Valtakunnallinen urheiluakatemia ja valmennuskeskus
- Valtakunnallinen päivittäisvalmennuskeskus useissa lajeissa

- Perusaste, II aste, korkea-aste

HUY johtaa valtakunnallista verkostoa
Ohjausryhmä verkoston toimijoista + lajien edustajista

• Jokaisella 
toimijalla rooli, 
vastuu ja 
tehtävä

• Lajien 
kiinnittyminen 
järjestelmään

• Urheilijoiden ja 
valmentajien 
arjen toiminta-
edellytysten 
parantaminen

• Paikallisen 
rahoituksen 
säilyttäminen, 
valtion rahan 
tehokas 
investointi

Toimintaympäristöjen rakenne - urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

HUIPPU-URHEILUN ROOLIT JA VASTUUT



Mitä on tapahtunut 1.10 2015 alkaen  
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2015
• Käynnistettiin
yhteinen neuvottelu
24.11 2015

2016
• OKM:n toimeksianto laatia 
suunnitelma akatemioiden ja vakejen
yhteistoiminnan ja koordinaation
tiivistämisestä ja selkeyttämisestä (6.4.16)
• HUY:n johdolla toiminut työryhmä
loi valtakunnallisen rakenteen, rooli-
tuksen ja kriteeristön
• Esitys OKM:lle 21.12.16
• Tavoite- ja tuloskeskustelut 10/16 alkaen

2017
• Rakenteen ja roolituksen
vahvistaminen
• JET –koulutus
• Yritysyhteistyö ja yhteinen logo
• Toimintaympäristöt mukaan 
lajiriihiin
• Skype- ja muut tapaamiset
• Toinen T&T-keskustelukierros

2018
• Toimintaympäristöjen ja lajien
yhteinen toimintasuunnitelma (riihet)
• Kriteeristö
• Osaamisen kehittämisen 
erityistehtävät
• Yritysyhteistyön vahvistaminen
• Kirjalliset sopimukset HUY:n kanssa
• Viestinnän tuki
• Roolien ja tehtävien tarkentaminen
mm. kolmas T&T-keskustelukierros



Taloudesta
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2013 Urheiluakatemiaohjelma käynnistyy
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Viestintä ja brändäys

Viestinnästä
• Yhteinen logo – yhteinen brändi
• Akatemiakierros

• Missä mennään, mitä tarvitaan
• Mikä toimii, mikä ei
• Miten verkosto viestii sisään ja ulos

• Viestintäsuunnitelma



Akatemiapulssi – tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen työväline ”karkeista arvioista ja raakadatasta tietoon”

Sähköinen alusta tunnusluvuille ja toimintasuunnitelmille

Seurantatyökalu yksittäisille akatemioille – valmennuskeskuksille sekä 
akatemiaohjelmalle

Valmistellaan KIHUn kanssa, käyttöön mahdollisesti syksyllä 2018
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KIITOS
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