
Yläkoulujen opinto-ohjaajat
21.1.2022



• Suomalainen kaksoisuramalli
• Urheilijan hakuohjeet
• Opintopolku



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



Urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset
• Edistävät yksilön kehittymistä ja menestymistä 

urheilijana
• Mahdollistavat urheilijan ammattiuran sekä 

urheilun, koulunkäynnin, opiskelun ja/tai työelämän 
yhdistämisen

• Tarjoavat harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet
• Tukevat tasapainoisen elämänuran rakentumista, 

jossa urheilija kasvaa ottamaan vastuun itsestään
• Kehittävät päivittäistä valmennus- ja 

asiantuntijaosaamista
• Rakentavat yhteistyötä urheilun toimijoiden välillä
=> tavoitteena urheilijan hyvä päivä!





Sisällöt yläkouluissa ja toisella asteella sekä 
materiaali vanhemmille



Toisen asteen 
urheiluoppilaitoshaku

Suomen Olympiakomitea ry



Sisällys

1. Kenelle urheiluoppilaitos sopii?
2. Miten urheilija voi hyötyä urheiluoppilaitoksesta?
3. Mihin urheiluoppilaitokseen urheilijan kannattaa hakea?
4. Urheiluoppilaitokseen hakeminen
5. Urheiluoppilaitosten esittely
6. Mitä jos urheilija jää ilman opiskelupaikkaa?
7. Linkkejä ja yhteystietoja



1. Kenelle urheiluoppilaitos sopii?

• Toisella asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana 
Suomessa toimii 15 urheilulukiota ja 16 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.



2. 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.



3. 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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Lukioon vai ammatilliseen oppilaitokseen?

• Mitkä ovat nuoren tavoitteet urheilun ulkopuolella?
• Mikä koulutus antaa parhaan jatko-opiskelukelpoisuuden vai onko tavoitteena 

tietty ammatti?

• Urheilulukioon pääseminen ja siellä menestyminen edellyttää yleensä 
vähintään 7-7,5 keskiarvon.

• Eri kaupungeissa voi olla minimivaatimukset keskiarvolle lukioon 
pääsemiseksi.

• Apua ja tukea toisen asteen yhteishakuun saa koulujen ja 
oppilaitosten opinto-ohjaajilta.



4. Urheiluoppilaitokseen hakeminen

• Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.
• Yhteishaku alkaa 22.2.2022 ja päättyy 22.3.2022. Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa 

opintopolku.fi. Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.
• Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee vastata opintopolussa haun yhteydessä 

Urheilijan lisäkysymyksiin
• Kysymykset aukeavat hakijalle, kun hakukohteisiin valitaan urheilulukion urheilulinja, 

urheilupainotteisen lukion urheilulinja tai urheiluamisten valinta (Oletko kiinnostunut 
suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana?).

• Urheiluamiksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden 
ajan.

• Lisätietoa urheiluoppilaitoshausta saat Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.
• HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu ja mahdollisesti vaadittavat liitteet 

oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen 
urheilukoordinaattoriin. 

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.



Opintopolku





















Kiitos
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