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Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä 
päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa 

oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja 
joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan 

valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston tavoite
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20 urheiluakatemiaa, 
9 valmennuskeskusta 30 toisen asteen 

urheiluoppilaitosta

Verkostossa mukana 160
yläkoulua, joista 25
mukana 
urheiluyläkoulukokeilussa

Urheilijoita
Korkea-asteella 1306
Toisella asteella 6208
Yläkouluissa 8777

Valmentajia 836, joista 
päätoimisia 445

Toimintaympäristöt 
lukuina 2018





Kaksoisuran mahdollistaminen on suomalaisen 
urheilun arvovalinta

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen 
tekemistä

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy 
yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelu-
tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi.

Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-
uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. 

Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki 
urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.



Kaksoisura valintavaiheessa

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana 
kehittymistä
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Kaksoisura valintavaiheessa

Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman 
tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan 
omassa arjessaan.

Nuorelle syntyy hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Toisen asteen 
nivelvaiheeseen valmistaudutaan ja nuori saa tukea koulutus- ja uravalintojen tekemiseen. 

Toisella asteella urheilun ja opiskelun perustana toimii urheiluoppilaitokset, joissa opiskelu on 
mahdollista yhdistää tavoitteelliseen valmentautumiseen.

Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat, kansainvälistä menestystä tai 
ammattilaisuutta lajissaan.

Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon 
urheilun ajankäytölliset vaatimukset.



Lajien ja koulujen 
yhteispeli



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



Lajien ja koulujen yhteispeli, mitä tavoitellaan?

Innostus urheiluun

> 20 h liikuntaa / vko yhdistettynä kouluviikkoon

Hyvä harjoitettavuus

Hyvät yleistaidot -> lajitaidot

Vastuuseen kasvaminen

Urheilulliset elämäntavat

Sujuva arki 

Yhteistyö

Pysyvä rakenne

Valmiudet 2. asteen urheiluoppilaitokseen
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Lajien ja koulujen yhteispeli, mitä tarvitaan?

Tarvitaan toiminnasta vastaavat innostuneet ja osaavat henkilöt

Lajiliittoon

Seuraan

Kouluun

Urheiluopistoon

Urheiluakatemiaan

Olympiakomiteaan

Tarvitaan toiminnan rakenne

Tarvitaan toiminnan sisältö

Tarvitaan yhteistyötä, jossa ratkaisuja johtaa tavoite rakentaa nuoren urheilijan  
kehittymisen mahdollistava hyvä arki

Tarvitaan arvostusta toisiamme kohtaan
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Lajien ja koulujen yhteispeli

Laji = lajiliitto ja seuratoiminta

Yläkoulutoiminta lajiliiton valmennusjärjestelmässä

Järjestelmä

Valinnat

Sisältölinjaukset toimintaan

Yläkoulutoiminta paikallistasolla, koulun ja seuran yhteistyö

Arjen ratkaisut yksilön näkökulmasta, koti-koulu-seura

Sisältölinjaukset käyttöön

Ihmisten välinen yhteistyö
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Kiitos


