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Taustaa
Yhtenä osana suomalaisen huippu-urheilun valmentautumisen kokonaisuutta on Osaamisohjelma. Sen 
tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajil-
le, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille, ja täten parantaa huippu-urheilu menestystä.

Osaamisohjelman alle kuuluu neljä osa-aluetta: Asiantuntijatoiminta, Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio 
(TKI), Seuranta ja arviointi sekä Valmennusosaaminen. Vuodesta 2013 lähtien toteutetussa ohjelmassa 
on tähän saakka toimittu hajallaan eri osa-alueilla, mutta vuoden 2021 alusta siirryttiin keskitettyyn 
osaamisohjelman johtamiseen ja koordinointiin toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi koordinoinnilla saa-
daan paremmin linkitettyä eri osa-alueet toisiinsa tukemaan koko valmentautumisen prosessia.

KIHU otti päävastuun tämän kokonaisuuden johtamisesta ja koordinoimisesta vuoden 2021 alusta yh-
teistyössä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Tämä toiminta liittyy myös kiinte-
ästi suomalaisen huippu-urheilun strategian 2021-2024 jalkauttamiseen. Tärkeinä yhteistyökumppa-
neina jatkavat Olympiavalmennuskeskukset, valtakunnalliset urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset 
sekä lajiliitot. Koordinoinnissa pyritään saamaan myös muut tahot, kuten esimerkiksi korkeakoulut, tut-
kimuslaitokset ja yritykset, mukaan tukemaan etenkin TKI-toimintaa.

Tämä liitedokumentti tulee lukea yhdessä Suomalaisen huippu-urheilun osaamisoh-
jelma työdokumentti versio 2021 kanssa. Tässä liitteessä on mukana taustan lisäk-
si kultakin osa-alueelta vain lyhyt kuvaus toiminnasta vuodelta 2021 ja vuoden 2022 
toimenpiteet. Varsinainen Osaamisohjelman kokonaisuus selviää em. alkuperäisestä 
työdokumentista.
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Asiantuntijatoiminta
Huippu-urheilussa toimivia asiantuntijoita on työskennellyt useissa eri toimintaympäristöissä, kuten 
valmennuskeskuksissa, urheiluakatemioissa, lajiliitoissa, Olympiakomiteassa, KIHUssa, urheiluseurois-
sa ja yksityisissä yrityksissä. Toiminta on ollut suurelta osin koordinoimatonta ja osin valmennuksesta 
irrallista. Täten urheilijoiden ja valmentajien saama hyöty asiantuntijatoiminnasta on vaihdellut. Osaa-
misohjelman tämän osa-alueen tehtävänä on jatkossa kehittää ja koordinoida huippu-urheilun asian-
tuntijatoimintaa.

TOIMINTA JA TULOKSET 2021
Vuoden 2021 aikana määritettiin valtakunnallisen asiantuntijaverkoston rakennetta. Luotiin keskeisten 
toimijoiden rooleja, vastuita ja tehtäviä. 

Keväällä 2021 valmistui eri asiantuntijaverkostojen työstämänä ”Asiantuntijatoiminnan kuvaus huip-
pu-urheilun toimintaympäristöissä” -dokumentti https://kihu.fi/asiantuntijatoiminnan-kuvaus, joka 
linjaa yhteisiä toimintatapoja ja keskeisiä sisältöjä eri osaamisaloilla urheilijan polun eri vaiheissa. Ku-
vauksen tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä parhaista käytänteistä ja toimintamalleista eri 
osaamisalueilla, jotta toiminta tukee urheilijoiden valmentautumista mahdollisimman hyvin. 

Kuvausta tullaan päivittämään tarvittaessa – seuraavan kerran alkuvuoden 2022 aikana. Kuvauksen 
pohjalta aloitimme toimintatapojen jalkauttamisen valtakunnallisissa keskuksissa asiantuntijaverkos-
ton vastaavien toimesta.

OSAAMISOHJELMAN OSA-ALUEET
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Talvilajien osalta asiantuntijatoiminnan kohdentumista lajien tarpeiden mukaisesti suunniteltiin yhdes-
sä eri asiantuntijatoimintaa tuottavien tahojen kanssa (Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskus, KIHU, 
OK, lajiliitot) osana lajien tukiprosessia. Yhteisen asiantuntijatoiminnan resurssoinnin suunnittelu aloi-
tettiin loppuvuodesta kesälajien osalta valtakunnallisten keskusten kanssa.

KIHUlta on nimetty vastuuasiantuntijat valtakunnallisiin keskuksiin yhteistyön tiivistämiseksi. Tavoit-
teena on KIHUn osaamisen laajempi hyödyntäminen osana valtakunnallisten keskusten asiantuntija-
tiimejä. Tutkitun tiedon jakamiseen on aloitettu kahden viikon välein toistuvat Journal Clubit, jossa kä-
sitellään viimeisimpiä tutkimushavaintoja valmentautumista tukevilta osaamisalueilta. Jakelussa ovat 
valtakunnallisten keskusten asiantuntijat ja NOV-valmentajat.

Asiantuntijatoiminnan arviointi on käynnistetty Seuranta ja arviointi -osa-alueen kanssa. Asiantuntija-
verkoston osalta on tehty kartoitusta meneillään olevista TKI-hankkeista.

TTS2022 PÄÄNOSTOT
• Kehitetään edelleen valtakunnallisen asiantuntijaverkoston toimintaa 

• Jatketaan asiantuntijaverkostojen ja niiden toimintatapojen kehittämistä ja jalkauttamista Asi-
antuntijatoiminnan kuvaus huippu-urheilun toimintaympäristöissä – työkirjan mukaan

• Jatketaan yhdessä lajien ja toimintaympäristöjen kanssa moniammatillisen asiantuntijatoimin-
nan kehittämistä 

• Rakennetaan yhdessä valtakunnallisten keskusten kanssa osallistuvan asiantuntijatoiminnan 
resurssisuunnitelma ja tarvekartoitus strategiakaudelle

• Tuetaan asiantuntijaverkostojen johtajia ja toimintaympäristöjen asiantuntijatoiminnasta vas-
taavia heidän työssään

• Kehitetään asiantuntijaverkostojen osaamista 

• Tehdään osaamisen tarvekartoitus verkostoissa
• Kehitetään osaamista mm. hyödyntäen tutkittua tietoa ja kansainvälisiä verkostoja ja jaetaan 

sitä verkostoissa ja tapahtumissa 
• Laajennetaan tarvittaessa verkostoa
• Hyödynnetään KIHUn osaamista laajemmin osana valtakunnallisten valmennuskeskusten ja 

urheiluakatemioiden asiantuntijatiimejä

• Vahvistetaan yhteistyötä osaamisohjelman muiden osa-alueiden kanssa

• Arviointi & Seuranta: Toteutetaan asiantuntijatoiminnan arviointia valtakunnallisissa keskuksis-
sa ja verkostoissa

• Valmennusosaaminen: Kehitetään valmentajien osaamista asiantuntijoiden hyödyntämisessä 
valmennuksessa

• TKI: Hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa asiantuntijatoiminnassa
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Tutkimus, kehitys ja 
innovaatio

OSAAMISOHJELMAN OSA-ALUEET

Suomessa huippu-urheiluun liittyvää tai sivuavaa tutkimusta ja huippu-urheilun kehitystyötä tehdään 
mm. KIHUssa, yliopistoissa, VTT:ssä, valmennuskeskuksissa ja erilaisissa teknologiayrityksissä. Eri osa-
puolet toteuttavat projektejaan omilla rahoituksillaan. Valtakunnallisesti ei ole kuitenkaan selvää käsi-
tystä siitä, mitä tehdään ja missä. Lisäksi käyttämätöntä potentiaalia on piilossa. Tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatio osa-alueen tahtotilana on lisätä koordinaatiota, lisätä resursseja ja ohjata toimintaa oikeisiin 
kohteisiin (oikeanlaiset tutkimukset ja kehitysprojektit parhaille tekijöille) systemaattisesti etenemällä 
ja kehittämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

TOIMINTA JA TULOKSET 2021
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan koordinointi aloitettiin vuoden alkupuolella kartoittamalla 
tutkimustilanne eri urheilulajien suhteen ja millaisia projekteja oli käynnissä. Tilanne on kokonaisuutena 
sekavahko ja monenlaista tutkimus- ja kehitystyötä on meneillään, mutta varsinaista pitkän tähtäi-
men suunnitelmaa ei moneltakaan lajilta löydy. Systemaattisinta tutkimus- ja kehitystoiminta on lu-
milajeissa Vuokatissa toimivan Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikön kautta. Jalkapallo on 
palkannut tutkimus- ja kehityspäällikön sekä osallistuu jalkapalloprofessuurin palkkaukseen Jyväskylän 
yliopiston Liikuntatieteellisessä. Myös muita yksittäisiä valopilkkuja löytyy.
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Yksi syy tutkimus- ja kehitystyön vaikeuteen on rahoituksen puute. Liikuntaneuvoston ja OKM:n kans-
sa käytiin keskusteluita huippu-urheiluun liittyvän tutkimusrahoituksen varmistamisesta, mutta ainakin 
toistaiseksi on edettävä heidän yleisten apurahakäytänteiden mukaisesti. Toisaalla, KIHU maksoi perus-
pääoman Suomen Urheilun tukisäätiön alaisuuteen perustettuun Urheilututkimusrahastoon; tämä tosin 
on enemmän pitkälle aikavälille tuottavaa rahoitusta kuin lähitulevaisuuteen. Uutena avauksena on myös 
Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen kanssa sovittu ensimmäinen osarahoitus väitöskirjatuki, jossa 
huippu-urheiluun liittyvä väitöskirjaa tuetaan yhteisesti sekä yliopiston puolelta että urheilun puolelta.

Osaamisen kehittämisen erityistehtävässä koordinoitiin useita tapaamisia valtakunnallisten urheilua-
katemioiden ja valmennuskeskusten kanssa. Tämän rahoituksen roolia on selkeytetty ja hakemusten 
yhteismitallisuutta on saatu parannettua.

TTS2022 PÄÄNOSTOT
• Rakennetaan pitkäjänteistä TKI toimintatapakulttuuria keskeisten lajien kanssa osana lajien kehi-

tys-, tuki- ja arvokisaprosesseja

• Luodaan toimintatapamallit vuorovaikutteiseen TKI-ajattelun kehittämiseen asiantuntijoiden, eri 
alan tutkijoiden ja lajien välille

• Koordinoidaan Urheiluakatemia- ja Valmennuskeskusverkoston osaamisen kehittämisen erityisteh-
täviä ja ohjataan rahoitusta

• Edistetään datastrategian kokonaisvaltaista kehittämistä

• Etsitään lisärahoitusmahdollisuuksia TKI-toimintaan

• Vahvistetaan yhteistyötä osaamisohjelman muiden osa-alueiden kanssa:

• Varmistetaan uuden tiedon vieminen lajiliitoille ja urheilijoiden ja valmentajien toimintaan esimerkik-
si asiantuntijatoiminnan kautta
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Seuranta ja arviointi
OSAAMISOHJELMAN OSA-ALUEET

Seurannan ja arvioinnin tehtävä osaamisohjelmassa on tuottaa luotettavaa tietoa siitä, miten suoma-
laisen huippu-urheilun kehitystyön keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat ja vaikuttavat. Seu-
ranta on nimensä mukaan tietyn asian tai toiminnon toteutumisen systemaattista mittaamista tietyl-
lä aikajaksolla, kun taas arviointi merkitsee monipuolisempaa ja syvempää analyysia toiminnan tilasta 
sekä edistymisestä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa pysähdytään miettimään, mitä on 
tehty - saatu aikaan ja miten asiaa voidaan parantaa tulevaisuudessa.  

Huippu-urheilun kehitystyö pohjautuu urheilija- ja valmentajakeskeiseen toimintatapaan, siksi myös 
osaamisohjelman arviointitoiminta keskittyy 2021–24 toimenpiteiden aikaansaamiin vaikutuksiin ur-
heilijoiden ja valmennuksen arjessa. Toimiva arviointi vaatii tuekseen vahvaa tietoperustaa. Strategia-
kaudella tietopohjan vahvistamiseen pyritään huippu-urheiluverkoston yhteistyöllä (mm. datastrategia, 
urheilijan pulssi, liikuntajärjestöjen seurantakortti). Arviointitoiminnan toimenpiteet ja käytännöt perus-
tuvat nelivuotissykleittäin laadittavaan arviointisuunnitelmaan, jossa esitetään arvioinnin tavoitteet, 
toimenpiteet ja resurssit.     

TOIMINTA JA TULOKSET 2021
Huippu-urheilun arviointisuunnitelma on valmistunut ja seuranta sekä arviointitoiminta käynnistynyt 
suunnitelman mukaisesti. Huippu-urheilun strategiaa seurataan kolmen teeman: ammattilaisuus, kes-
kittäminen sekä menestys kautta 21 eri mittarin avulla. Ammattilaisuuteen ja keskittämiseen liittyviä 
mittareita on tarkoitus kehittää vielä loppuvuoden 2021 aikana.
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Huippu-urheilun tietopohjaan liittyen kerätty laaja kyselyaineisto huippu-urheilijoista raportoitiin kesäl-
lä 2021 erikseen nuorten ja aikuisten maajoukkueurheilijoiden osalta. Muut seurantaan liittyvät osa-
alueet (urheilijan pulssi, akatemia pulssi, apurahaseuranta) toimivat suunnitelmien mukaisesti. KIHUn 
ohjelmistosuunnittelijan siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen aiheuttaa haasteita tietojärjes-
telmien kehitys- ja ylläpitotyölle loppuvuodesta 2021 alkaen; tosin uusi ohjelmistokehittäjä on palkattu 
alkuvuodesta 2022.

Strategiakaudelle 2021–24 suunniteltiin kaksi arviointihanketta; asiantuntijatoiminnan käynnistysvai-
heen arviointi 2021–22 ja sisäinen arviointi 2023–24. Asiantuntijatoiminnan arviointi on käynnistynyt 
syksyllä 2021. Osaamisohjelman ulkopuolelta KIHU on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja val-
tion liikuntaneuvoston käynnistämässä huippu-urheilun ulkoisessa arvioinnissa 2021–22.   

Lisäksi seurannan ja arvioinnin rooleista on keskusteltu Olympiakomiteassa Ilkka Palomäen kanssa. 
Hän vastaa kokonaan menestysseurannasta ja osallistuu muutaman muun teeman seurantaan. Lo-
puista seurannan toimista vastaa KIHU. Asiantuntijatoiminnan arvioinnin kautta on tarkoitus vahvistaa 
yhteyttä osaamisohjelmassa muihin osa-alueisiin. 

TTS2022 PÄÄNOSTOT
• Päivitetään arviointisuunnitelma 2021–24 huomioiden huippuvaiheen, akatemiaohjelman ja osaa-

misohjelman muiden osa-alueiden tarpeet. 

• Toteutetaan huippu-urheilustrategian seurantaa sekä muita säännöllisiä seurantoja huomioiden KI-
HUn tietojärjestelmätyössä tapahtuva muutos. 

• Jatketaan asiantuntijatoiminnan arviointia ja raportoidaan työ vuoden 2022 loppuun mennessä.

• Toteutetaan urheilijan nivelvaiheet -selvitys.

• Parannetaan viestintää arvioinnin ja seurannan hankkeista ja tuloksista. 

• Parannetaan yhteyksiä ja yhteistyötä osaamisohjelman sisällä.
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Valmennusosaaminen
OSAAMISOHJELMAN OSA-ALUEET

Valmennusosaamista on tärkeää tarkastella ja kehittää koko urheilijan polun matkalta, mutta huippu-ur-
heilun osaamisohjelmassa keskitytään valinta- ja huippuvaiheen valmennusosaamisen kehittämiseen. 
Keskeistä on luoda edellytykset menestyvälle valmentautumiselle siten, että tehtävillä toimenpiteillä 
on yhteys valmentajan arkeen ja siellä tarvittaviin toimintatapojen muutoksiin. Toiminta on vastuullista 
ja se perustuu ajantasaiseen tietoon lajin kansainvälisistä vaatimuksista sekä ohjaa urheilijaa ottamaan 
vastuun omasta kehittymisestään ja käyttämään hyväkseen omia voimavarojaan.

TOIMINTA JA TULOKSET 2021
Kevään 2021 aikana Huippu-urheiluyksikössä määriteltiin tulokulma valmennusosaamiseen laajaan 
kokonaisuuteen. Kokonaisuutta tarkastellaan sen mukaan, miten ja mihin toiminta kohdistuu. Jaotte-
luksi muodostui 1. Valmentajat yksilöinä 2. Valmentajat yhteisöissä 3. Valmennusosaamisen verkosto 
4. Valmennuskulttuuri. Kaikkiin em. osa-alueisiin määriteltiin vastuuhenkilöt ja toiminnalliset tavoitteet. 
Huippu-urheiluyksikön johdolla tätä työtä tehdään yhdessä verkostokumppaneiden kanssa.

Vuoden 2021 aikana käynnistyi valmennusosaamisen näkökulmasta merkittävä prosessi, joka realisoi-
tuu vuonna 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean tavoiteasiakirjaan valmisteltiin 
kirjaus, jonka mukaan Olympiakomitea ottaa huippu-urheilun valmennusosaamisen johto-, koordinointi 
ja -kehittämisvastuun yhdessä verkoston kanssa erikseen sovituilla vastuujaoilla. Ensimmäistä kertaa 
asia on selkeästi määritelty. Vuoden 2021 aikana suunniteltu huippu-urheilun valmennusosaamisen 
asiantuntijan rekrytointi siirtyi vuodelle 2022 osaksi koko HUY laajempaa uudelleen organisointia. Tämä 
siirto hidasti vuodelle 2021 suunniteltujen tavoitteiden toteutumista, olkoonkin että valmentajayhtei-
söt ja valmennusosaamisen verkosto jatkoivat aikaisempien vuosien tapaista toimintaa.
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TTS2022 PÄÄNOSTOT
• Jatkamme valmennusosaamisen organisoitumisen jalkauttamista: Valmentajat yksilöinä, Valmenta-

jat yhteisöissä, Valmennusosaamisen verkostot, Valmennuskulttuuri.

• Rekrytoimme Huippu-urheiluyksikköön valmennusosaamisen asiantuntijan johtamaan kokonai-
suutta osana huippu-urheilun osaamisohjelmaa.

• Jatkamme olympia- ja nuorten olympiavalmentajien palkkatukimallin toteuttamista ja luomme si-
sältöjä valmennuksen osaamisen kehittymiselle.

• Kohdennamme enemmän olympiavalmentajatukea valittujen huippu-urheilijoiden valmentajille 
osana Valmentajat yksilöinä -kokonaisuutta.

• Pyrimme kasvattamaan ammattivalmentajien määrää huippu-urheilun strategian määritysten mu-
kaan.

• Jatkamme vuonna 2021 aloitetun Tulevaisuuden huippuvalmentajat -koulutusohjelman toteutusta 
osana Valmentajat yhteisössä -kokonaisuutta.

• Toimimme yhteistyössä Suomen Valmentajat ry:n johtaman Meidän urheilu -hankkeen kanssa. 

• Kehitämme valmennusosaamisen sisältöjä ja toimintatapoja tasolle, jonka määrittelee lajikohtainen 
kansainvälinen menestyminen.

• Toimimme jatkuvan vuorovaikutuksen ja oppimisen toimintatavoilla. 



Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa 
painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Taitto: Harri Kapustamäki, KIHU

Jyväskylä 2022




