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Urheiluoppilaitoshaku



Aikataulu

Yhteinen osuus klo 9:00-10:00

Tilaisuuden avaus

Suomalainen kaksoisuramalli

Toisen asteen urheiluoppilaitokset ja yhteishaku

Toisen asteen järjestelmä lajin näkökulmasta, esimerkkinä jalkapallo

Urheiluakatemioiden osuudet klo 10:00-11:00

Paikallinen urheiluakatemiatoiminta ja toinen aste

Etelä-Karjalan urheiluakatemia, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia, Jyväskylän urheiluakatemia, 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA, Kuopion alueen urheiluakatemia, Turun seudun 
urheiluakatemia, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia
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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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19 urheiluakatemiaa, 
9 valmennuskeskusta 30 toisen asteen 

urheiluoppilaitosta

Verkostossa mukana 160
yläkoulua, joista 25
mukana 
urheiluyläkoulukokeilussa

Urheilijoita
Korkea-asteella 1351
Toisella asteella 5715
Yläkouluissa 6710
Ei-opiskelevat 1355

Valmentajia 1035, joista 
päätoimisia 569

Toimintaympäristöt 
lukuina 2020

Paraurheilijoita yhteensä 87



Taustaa - Opetussuunnitelman perusteet 2014

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät
päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta
seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen
kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja
vastuullisuutta.

Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon
merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä
mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden
opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja
auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia
valintoja.



Kenelle urheiluoppilaitos sopii?

Toisella asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana Suomessa toimii 
15 urheilulukiota ja 15 ammatillista koulutuksen järjestäjää.

Näitä valtakunnallisen erityisen tehtävän saaneita oppilaitoksia kutsutaan 
urheiluoppilaitoksiksi.

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi joustava urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen on mahdollista urheilupainotteisissa lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joita toimii lukuisia ympäri Suomen.
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Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu tavoitteellisesti valmentautuville nuorille 
urheilijoille, jotka tavoittelevat kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta 
lajissaan.

Urheiluoppilaitoksessa opiskeleva urheilija on motivoitunut ja sitoutuu

urheilijan elämään ja suureen harjoitusmäärään.

hoitamaan opiskeluvelvoitteensa hyvin.

Toisen asteen koulutus antaa jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle.



Miten urheilija voi hyötyä urheiluoppilaitoksesta?

Urheiluoppilaitoksessa opiskelevan urheilijan on mahdollista harjoitella useita kertoja 
viikossa ammattimaisessa valmennuksessa ja hyvissä olosuhteissa koulupäivän 
puitteissa.

Urheilijalla on tukenaan monipuoliset asiantuntijatoiminnot.

Urheiluvalmennus on osa tutkintoa.

Opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset.

Harjoitus- ja kilpailumatkat otetaan huomioon opintojen suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Urheiluoppilaitoksissa on urheilumyönteinen ilmapiiri.



Mihin urheiluoppilaitokseen urheilijan kannattaa hakea?

Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lähipiirinsä kanssa huolellisesti pohtia, mikä 
on urheilijan kannalta sopivin ympäristö urheilun ja opiskelun yhdistämiselle toisella asteella.

Missä on urheilun kannalta paras harjoitteluympäristö?

Mihin lajiliitto on keskittänyt toimintaansa ja valmennusosaamista?

Onko urheilijan laji oppilaitoksen tai akatemian painopistelaji?

Onko oppilaitoksessa urheilijan lajin valmennusta?

Oppilaitos lähialueelta vai kauempaa Suomesta?

Mikä on arjen ajankäytön kannalta toimivaa? (koti-harjoitusympäristö-koulu)
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Urheiluoppilaitokseen hakeminen

Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.

Yhteishaku alkaa 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021 klo 15 Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. 
Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.

Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lisäksi toimittaa Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2021 
yhteishaun päättymiseen mennessä haettavaan urheiluoppilaitokseen.

Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden 
ajan.

Lisätietoa urheiluoppilaitoshausta saat Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet 
oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin. Huomioithan 
myös, että urheiluoppilaitoksen hakulomakkeeseen tarvitaan valmentajan ja/tai seuran lausunto (Hakulomake 
urheiluoppilaitokseen 2021, sivu 2(2)).

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Urheilulukiohaun pisteytys

Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta.

Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu

Keskiarvopisteistä (max. 10 p)

Keskiarvopisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvosta sadasosan tarkkuudella.

Lajiliittopisteistä (max. 5 p)

Lajiliitot pisteyttävät urheilijat urheilullisen tason ja potentiaalin perusteella.

Oppilaitospisteistä (max. 5 p)

Oppilaitokset pisteyttävät urheilijat harkintansa mukaan soveltuvuuspistein.

Opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Haku ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin

Ammatilliseen urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee tarkistaa oppilaitoksen 
verkkosivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen 
urheilijakoulutukseen.

Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen 
perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

Urheilijastatuksen voi saada opiskelupaikan varmistuttua. Urheilijastatuksesta päätettäessä 
lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Myös oppilaitoskohtaiset valintatestit ja haastattelut 
voivat toimia valinnan perusteina.

Yhteishaku on ensisijainen urheilijan hakukanava ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin. 
Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko 
lukuvuoden ajan. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja. 
Toimintatavat ja hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia, joten niihin kannattaa tutustua oppilaitosten 
tiedotuskanavilla.



Brändö gymnasium, Helsinki
Joensuun yhteiskoulun lukio, Joensuu
Kastellin lukio, Oulu
Kerttulin lukio, Turku
Kuopion klassillinen lukio, Kuopio
Kuortaneen lukio, Kuortane
Lahden lyseo, Lahti
Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
Ounasvaaran lukio, Rovaniemi
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, 
Pori
Sammon keskuslukio, Tampere
Schildtin lukio, Jyväskylä
Sotkamon lukio, Sotkamo
Vörå samgymnasium Vörå, Vöyri

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotka
Perho Liiketalousopisto, Helsinki
Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Omnia, Espoo
Oulun seudun ammattiopisto, Oulu
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemi
Savon ammattiopisto Kuopio, Toivala, Varkaus, 
Iisalmi
Stadin ammattiopisto, Helsinki
Tampereen seudun ammattiopisto, Tampere
Turun ammatti-instituutti – Åbo Yrkesinstitut, 
Turku
Yrkesinstitutet Prakticum, Helsinki

Vamia, Vaasa
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola

Urheiluoppilaitokset
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https://www.hel.fi/brg/sv
http://www.joensuu.fi/yhteiskoulunlukio
http://www.ouka.fi/oulu/kastellin-lukio/etusivu
http://www.kerttulinlukio.fi/
https://klassikka.onedu.fi/web/
http://lukio.kuortane.fi/
https://lahdenlyseo.onedu.fi/web/
https://www.hel.fi/mrl/fi
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Koulutus-ja-opiskelu/Koulujen-yhteystiedot-ja-sijainnit/Lukiot/Ounasvaaran-lukio
http://www.phyk.fi/
https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/porin-lukiot-ja-erityislinjat/porin-suomalaisen-yhteislyseon-lukio
http://sammonkeskuslukio.fi/
https://www.gradia.fi/oppimaan/schildtin-lukio
http://www.sotkamonlukio.fi/fi/
http://www.vora.fi/lapset-ja-koulutus/koulutus/voyrin-yhteislukio-urheilulukio
http://www.ekami.fi/hakijalle/urheiluvalmennus
https://perho.fi/perustutkinto/urheilu-merkonomi/
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa/jyvaskyla
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa/jamsa
https://www.salpaus.fi/koulutus/urheilijoiden-ammatillinen-koulutus/
https://www.sedu.fi/fi/Opiskelijalle/Urheile-ja-opiskele
https://pajulahti.com/koulutus/urheileva-opiskelija/
https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/ammatilliset-koulutukset/urheilu-ja-opiskelu
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ouluseutu-urheiluakatemia/
https://www.redu.fi/fi/Hakijalle/Polkuvaihtoehdot/Urheilijakoulutus
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/urheilija-amis/
https://www.tredu.fi/opiskelu/huippu-urheilu-ja-opiskelu.html
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/opiskelijalle/opintopolut/urheilijapolku
https://prakticum.fi/utbildning/yrkesutbildning/idrottsprofilering.html


Sisällöt yläkouluissa ja 2. asteella
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Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena


