
Huippu-urheilija-
myönteisten 
korkeakoulujen 
arviointijärjestelmän 
luominen



TAUSTAA

• Merkittävä osa suomalaisista huippu-urheilijoista suorittaa korkeakouluopintoja 
urheilu-uransa aikana

• Urheiluakatemioissa on jäseninä lähes 1500 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa

• EU Guidelines on Dual Careers (2012)

• Swedish National Guidelines for Elite Athletes’ Dual Careers

• Suomalaisen huippu-urheilun periaatteet ja tavoitetilat 2024 osana suomalaisen 
urheilun strategiaa 2021-24

• Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2021



TAUSTAA

• Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan ohjeisto (2020)

• KAKSOISURA ON SUOMALAISEN URHEILUN ARVOVALINTA

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

• KOULUTUS JA SIVIILIURAAN VALMISTAUTUMINEN HOIDETAAN VASTUULLISESTI JA 
SUUNNITELMALLISESTI

• Tavoite: Jokaisella huippu-urheiluyksikön tukiurheilijalla on kaksoisurasuunnitelma.

• HUIPPUVAIHEEN URHEILIJOILLA KAKSOISURAN TULEE TUKEA URHEILUTULOKSEN TEKEMISTÄ

• URHEILU-URAN TULEE TUKEA HALLITTUA URASIIRTYMÄÄ

• Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen kehittämiseen 

• Urheilusta opitut taidot hyödynnetään tulevissa opinnoissa ja työelämässä

• Urheiluakatemiat edistävät urheilijan osaamisen opinnollistamista yhdessä oppilaitosverkoston kanssa





TAVOITE & AIKATAULU

• Tavoite
• Tunnistaa ja tunnustaa yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka täyttävät huippu-

urheilijamyönteiselle korkeakoululle asetettavat kriteerit

• Parantaa huippuvaiheen urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja siten, että 
urheilijan on mahdollista saavuttaa potentiaalinsa urheilijana sekä tavoittelemansa tutkinto

• Aikataulu

• Elo-syyskuu 2021: Esitys lausuntokierrokselle

• 16.9. Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari, Lahti

• Joulukuu 2021: Arviointijärjestelmän julkaiseminen

• Syyskuu 2022: Ensimmäisten huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen julkistaminen 
kaksoisuraseminaarin yhteydessä



KAKSOISURAN TOTEUTTAMINEN KORKEAKOULUSSA

• Nykytilan tunnistaminen

• Keskeisimmät haasteet huippu-urheilun ja korkeakouluopiskelun yhdistämisessä sekä 

vahvuudet ja olemassa olevat hyvät käytännöt

• Asiaa koskeva tutkimustieto & kv. käytäntöjen benchmarkkaus

• Keskustelut urheiluakatemioittain

• Urheiluakatemiapulssin tiedot

• Urheilijan Pulssi -vastaukset & Suuri urheilijakysely 2020 (KIHU)

• Olympiakomitean ja Paralympiakomitean urheilijavaliokuntien näkemys

=> Kriteeristön laatiminen huippu-urheilijamyönteisille korkeakouluille



RUOTSIN MALLI; RIUs & EVLs



SIIRTYMÄVAIHE TOISELTA ASTEELTA KORKEAKOULUOPISKELIJAKSI
• Urheiluakatemiat ja korkeakoulut: 

• Valmistautuminen siirtymävaiheeseen toisella asteella (ohjaus)

• Toisen asteen opinto-ohjaajien ja korkeakouluopintoja harkitsevien urheilijoiden tietouden 
lisääminen urheilijamyönteisistä opiskelumahdollisuuksista paikallisesti ja valtakunnallisesti

• Yhteistyön lisääminen korkeakoulujen ja 2. asteen oppilaitosten kesken

• Mahdollisuus korkeakouluopintojen aloittamiseen 2. asteella
• Esim. https://edufutura.fi/opiskelijalle/lukiolaiselle/

• Avoimen väylä, väylien joustavoittaminen

• Erityisperusteisen opiskelijavalinnan kehittäminen

• Esim. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

• Viestinnän ja markkinoinnin lisääminen, jotta korkea-asteen kaksoisuramahdollisuuksien 
tunnettuus ja saavutettavuus olisi parempi

• Urheilijoiden tutor-opettaja/tukihenkilö, tutor-urheilija/ kokemusasiantuntija korkeakouluihin

• Opiskelu koettiin urheilijoiden keskuudessa niin tärkeäksi, ettei sen valinnassa tehty kompromisseja 
urheilun suhteen, vaan opiskelupaikkaa valittaessa tärkeimmäksi asiaksi nousi opiskelualan 
kiinnostavuus. (Gröhn & Riihivuori 2008)

https://edufutura.fi/opiskelijalle/lukiolaiselle/
https://www.talouselama.fi/uutiset/aalto-yliopiston-kauppakorkeakoulun-uudessa-erillishaussa-paasee-sisaan-erityisilla-saavutuksilla-esimerkiksi-yrittajana-urheilijana-tai-muusikkona/8f5c3398-f93a-39e0-92d9-b20a6434b541

