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Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset -
toiminnan tavoitteet

• Edistää yksilön kehittymistä ja menestymistä 
urheilijana

• Mahdollistaa urheilijan ammattiuran sekä urheilun, 
koulunkäynnin, opiskelun ja/tai työelämän 
yhdistämisen

• Kehittää ja ylläpitää päivittäistä valmennus- ja 
asiantuntijaosaamista

• Tukea tasapainoisen elämänuran rakentumista, jossa 
urheilija kasvaa ottamaan vastuun itsestään

• Tarjota verkostossa harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet
• Rakentaa yhteistyötä urheilun toimijoiden välillä
=> tavoitteena urheilijan hyvä päivä!



Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskusverkoston tavoite

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.



19 urheiluakatemiaa, 
9 valmennuskeskusta 31 toisen asteen 

urheiluoppilaitosta

Verkostoyläkouluja 150, 
joista urheiluyläkouluja 34 

Urheilijoita
Yläkouluissa 10 400
Toisella asteella 6700
Korkeakouluissa 1600

Valmentajia 1200, joista päätoimisia 500

Toimintaympäristöt 
lukuina 2021

Paraurheilijoita 84

Asiantuntijoita 300

Yläkoululeiritystä 11 urheiluopistolla





Euroopan komission ohjeistus

• Euroopan komission (2012; 2016) johdolla kaksoisuraohjelmiin ja aloitteisiin on alettu 
kiinnittää enemmän huomiota, jotta eurooppalaisten urheilijoiden oikeus opiskeluun 
voisi toteutua ja valtiot pitäisivät huolta urheilijoiden hyvinvoinnista sekä 
tulevaisuudesta urheilu-uran jälkeen.

• Kaksoisuran onnistuminen ja menestys riippuu organisaatioiden tai instituutioiden 
avainhenkilöiden hyväntahtoisuudesta ja/tai myötämielisyydestä.

• Euroopan komissio painottaa, että kaksoisuraan tarvitaan systemaattista 
lähestymistapaa pohjautuen yleisiin ja kestäviin taloudellisiin ja laillisiin järjestelyihin.

• Euroopan komission ohjeistuksessa todetaan, ettei ole yhtä suositeltavaa mallia, miten 
kaikki siihen liittyvät politiikan alat olisi sisällytettävä kaksoisurakehykseen. Niin ikään ei 
ole suositusta siitä, minkä tahon tulisi johtaa koordinointiprosessia. Tämän vuoksi 
jokaisen Euroopan valtion tulisi luoda kansalliset kaksoisuriin liittyvät ohjeistukset 
ottaen huomioon kulttuuriset piirteet sekä jo olemassa oleva järjestelmä ja 
käytänteet.



Valintavaiheen urheilun tavoitteet

Seurojen, koulun ja urheiluakatemian suunnitelmallisella yhteistyöllä 
mahdollistetaan yli 20 h viikoittainen liikunnan, harjoittelun ja urheilun 

kokonaismäärä.

Valtakunnallisessa urheiluyläkouluverkostossa 
yli 50 urheiluyläkoulua mahdollistaa vähintään 10 h liikuntaa ja harjoittelua 

kouluviikon yhteydessä. Lisäksi on laaja yläkouluverkosto.

Alueellisesti rakentuu yhtenäinen polku perusasteelta toiselle asteelle, 
urheiluyläkouluista toisen asteen urheiluoppilaitoksiin. Toisen asteen 

urheiluoppilaitoksia on 31.



Yläkouluissa kaksoisuran tulee tukea urheilijana kehittymistä

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

Valmentautuminen Rakenne Sisältö Materiaalit

Urheiluakatemioiden 
verkostoyläkouluja 150,
joista 33 urheiluyläkoulua 

Urheilijoita n. 10.000, josta 
yläkoululeirityksessä 3000

Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskustoiminnan 
ohjeisto

Yläkoulutoiminnan
termistö ja ohjeisto
(2015, päivitetty 2019)

Seurojen, koulun ja 
urheiluakatemian 
suunnitelmallisella 
yhteistyöllä 
mahdollistetaan yli 20 h 
viikoittainen liikunnan, 
harjoittelun ja urheilun 
kokonaismäärä, 

josta urheiluyläkoulut 
mahdollistavat vähintään 
10 h liikuntaa ja 
harjoittelua kouluviikon 
yhteydessä.

Urheiluyläkoulutoiminnan 
vakiinnuttaminen ja 
laajentaminen 

OK:n suosittelema 
valtakunnallinen 
soveltuvuuskoe

Urheilijaksi kasvamisen 
sisältösuositukset (2016)



Urheilijan hyvä viikko yhteistyössä koti-koulu-seura
klo MA TI KE TO PE LA SU

8-10 Aamutreeni Aamutreeni

10-12 OPSliikunta OPSliikunta

12-14 Ottelu/

14-16 KUtreeni Kilpailu

16-18 Seuratreeni Seuratreeni Seuratreeni Seuratreeni

18-20

20-22

- Riittävä uni (8h)
- Riittävä ravinto
- Riittävä määrä oikeilla sisällöillä harjoittelua, liikettä, urheilua
- Kiireetön arki, aikaa läksyille ja kavereille 
- Mahdollisuus useampaan lajiin / harrastukseen
- Toteutuu ainoastaan hyvällä paikallisella yhteistyöllä
- Edellytyksenä kannustava ilmapiiri



Toisella asteella kaksoisuran tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä

Valmentautuminen Rakenne Sisältö Materiaalit

Urheilijan arki 
rakentuu urheilun 
ehdoilla ja tarpeista

Valmentajat ja 
asiantuntijat

Toisen asteen 
urheiluoppilaitokset

Urheiluakatemioiden 
verkosto-oppilaitokset

Urheilijoita n. 6000, 
joista n. 3000 
urheiluoppilaitoksissa

Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskustoiminnan 
ohjeisto

Urheilulukioiden 
opetussuunnitelma (2021)

Urheiluamisten 
opetussuunnitelma (2018)

Tavoitteellisille ja 
potentiaalisille 
urheilijoille, jotka 
tavoittelevat 
kansainvälistä huippua 
ja ammattilaisuutta 
lajissaan





Urheiluakatemiasta tukea urheilijaksi kasvuun ja huippu-
urheilijan ammattiuralle

Sisällöt urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi 6-7 vuoden matkalle



Mukaan alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostoon

Paikallinen urheiluakatemia vastaa oppilaitosyhteistyön kehittämisestä kunnan kanssa 
perus- ja toisella asteella

Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen polku perusasteelta toiselle asteelle yhteistyössä 
paikallisten seurojen kanssa

Lähivuosina on tavoitteena urheiluyläkouluista noin 50 koulun verkosto

Uusia urheiluyläkouluja verkostoon mukaan kun..

koulu on paikallisen urheiluakatemian yhteistyökoulu

koulun ja koulutuksenjärjestäjältä on päätös toimintaan sitoutumisesta

urheiluyläkoulutoiminnan kriteerit täyttyvät

valtakunnallinen soveltuvuuskoe on käytössä 



Asiasta tarkemmin

• Urheiluakatemiatoiminta

• Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten valtakunnallinen verkosto

• Yläkoulutoiminta ja urheiluyläkoulujen ohjeisto

• Toinen aste ja urheiluoppilaitokset

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulu/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/toinen-aste/urheiluoppilaitokset/
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